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(สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที= 3 สิ�นสุดวนัที= 28 กมุภาพนัธ ์2563) 

 
 

ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถี=ถว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื
ตอ้งการขอ้มูลเพิ=มเตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื 

 
 
 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสี%ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 

แอล เอช สแทรทจิี อคิวติี
 เมื%อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี
เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู ้

ลงทนุ และผูล้งทนุยอมรับความเสี%ยงที%อาจเกดิขึ
นจากการลงทนุได ้

• ในกรณีที%มเีหตุการณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดร้ับชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที%กําหนด

ไวใ้นหนังสอืชี
ชวน 

• บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื%นเพื%อบรษัิทจัดการเช่นเดียวกันกับที%บรษัิทจัดการ

ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอื%นเพื%อกองทุนรวม  โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานที%ป้องกันความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์เพื%อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม

ขอ้มลูเพิ%มเตมิไดท้ี% www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี
ชวนใหเ้ขา้ใจกอ่นซื
อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื%อใชอ้า้งองิใน

อนาคต และเมื%อมขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิต่อผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื
อหน่วยลงทนุ  

• การพจิารณาร่างหนังสอืชี
ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี
มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ไดร้ับรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชี
ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทน

ของหน่วยลงทนุที%เสนอขายนั
น  
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หนงัสอืชี�ชวนเสนอขายหนว่ยลงทุน 
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จดัต ั�งและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 
 
 

เสนอขายตอ่ประชชนท ั=วไป 
มลูคา่โครงการ 1,000,000,000 บาท จํานวนหนว่ยลงทนุ 100,000,000 หนว่ย 

ภายในเวลาทําการของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

 

 

 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

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

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)  

 

 

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
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อขายล่วงหนา้ ประเภทและอัตราสว่น
การลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื%น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื%นที%จะลงทนุ ................................. 3 

4.  การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ (Class of Unit) : ................................................................................ 14 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก............................................................................................. 15 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั 
งแรก : ............................................................................. 21 

7.  การรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ........................................................................................................ 26 

8.  การสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุ ...................................................................................................... 28 

9.  การชําระคา่รับซื
อคนื สับเปลี%ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื%นแทนเงนิ ......................... 31 

10.  การเลื%อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ....................................... 32 

11.  การไมข่ายไมร่ับซื
อคนืไมส่ับเปลี%ยนหน่วยลงทนุตามสั%ง ................................................................ 32 

12.  การหยดุขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ ...................................................................................... 34 

13.  เงื%อนไขและขอ้จํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ............................................................ 34 

14.  การจ่ายเงนิปันผล : ............................................................................................................... 34 

15.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั%งซื
อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ....................... 35 

16.  วธิีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที%มลูค่าหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ............... 43 

17.  ชื%อผูเ้กี%ยวขอ้ง ...................................................................................................................... 48 

18.  รอบระยะเวลาบัญชปีระจําปีของกองทนุรวม ................................................................................ 49 

19.  การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ ...... 49 

20.  ขอ้กําหนดอื%นๆ ..................................................................................................................... 49 

21.  การดําเนนิการกรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดท้ี% ประกาศกําหนด : ............................ 52 

22.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทนุรวม ................................................................................... 52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

 

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

โครงการ  โครงการจัดการโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทนุเปิด 

โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

หน่วยลงทนุ  หน่วยลงทนุของโครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 
หน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วย
ลงทนุอัตโนมัต ิ

หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตขิองกองทนุเปิด แอล 
เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 (ชื%อยอ่ : LHSTRATEGY-R) 

หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผลของกองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ี
อคิวติี
 (ชื%อยอ่ : LHSTRATEGY-D) 

“หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่” หมายถงึ หน่วยลงทนุชนดิทั%วไปของกองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 
(ชื%อย่อ : LHSTRATEGY-A) 

หน่วยลงทนุชนดิเพื%อการออม
และสะสมมลูค่า 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนดิเพื%อการออมและสะสมมูลค่า ของกองทุนเปิด แอล 
เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 (ชื%อยอ่ : LHSTRATEGY-ASSF) 

หน่วยลงทนุชนดิเพื%อการออม
และจ่ายเงนิปันผล 

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล ของกองทุนเปิด 
แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 (ชื%อยอ่ : LHSTRATEGY-DSSF) 

หน่วยลงทนุชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนที%ทํารายการผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์
ของบรษัิทจัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื%นที%บรษัิทจัดการประกาศเพิ%มเติม 
ในอนาคตของกองทุ น เปิ ด  แอล  เอช  สแท รทิ จี  อิค วิตี
   (ชื% อย่ อ  : 
LHSTRATEGY-E) 

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

บรษัิทจัดการ  บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

วันทําการ วันเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันทําการซื
อหน่วยลงทนุ 
(Subscription Date) 

วันที%บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซื
อหน่วยลงทุนได ้ทั 
งนี
 ตามที%
กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วันทําการขายคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Date) 

วันที%บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วย
ลงทนุได ้ทั 
งนี
 ตามที%กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื  บุคคลที%บรษัิทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ที%ขายหรือรับซื
อคืน
หน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ%งไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมดเมื%อ
สิ
นวันทําการที%คํานวณนั
น 

ราคาขายหน่วยลงทนุ 
(Subscription Price) 

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ
นวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
(Redemption Price) 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ
นวันทําการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน หักดว้ยค่าธรรมเนียม
การรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลัง การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที%ไมถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้ง โดย
แกไ้ขราคายอ้นหลังตั 
งแตวั่นที%ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบัน 

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

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

สํานักงานหรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

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

ตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม ่

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

สถาบันการเงนิ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี
ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบันการเงนิ 

กจิการ บรษัิทที%มีหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิทที%มีหลักทรัพยซ์ื
อ
ขายในศนูยซ์ื
อขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากัด 

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

ศนูยซ์ื
อขายหลักทรัพย ์ ศูนยซ์ื
อขายหลักทรัพยซ์ึ%งจัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ 

มตพิเิศษ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที%มคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี%ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั
งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ%งเขา้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั
งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ%งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กองทนุ UI กองทุนรวมเพื%อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ (Ultra Accredited 
Investor Mutual Fund) 

กองทนุรวมเพื%อการออม กองทุนรวมเพื%อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ 

มตเิสยีงขา้งมาก มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที%มีคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั
งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ%งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทั 
งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ%งสง่หนังสอืแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กลุม่กจิการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที%สภาวิชาชีพ บัญชี
กําหนดใหจั้ดทํางบการเงนิรวม 

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

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

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

กองทนุ ETF ต่างประเทศ กองทนุ exchange traded fund ที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิที%เกี%ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื
นฐานของประเทศต่าง 
ๆ ซึ%งไดแ้ก ่

1. กองทุนโครงสรา้งพื
นฐานที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื%อธรุกรรมในตลาดทนุ 
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2. กองทุนโครงสรา้งพื
นฐานต่างประเทศที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ%งมีวัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนรวม
โครงสรา้งพื
นฐานตาม 1.  ทั 
งนี
 ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื
นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั
งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื%นใด 

กองทนุ LTF กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทนุ private equity กจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ที%อาจจัดตั
งขึ
นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื%นใด และมลัีกษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึ%งดังตอ่ไปนี
 

1. กจิการเงนิร่วมลงทุนที%กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วม
ลงทุนที%ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุน
สว่นบคุคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที%มลัีกษณะครบถว้นดังนี
 
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื%อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั 
งแต่ 2 รายขนึไป  

ทั 
งนี
 ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื%อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ%งบคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทุนและ
ทรัพยส์นิที%เกดิจากเงนิทนุ 

(ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื%นผ่านการเขา้ทําสญัญาการลงทุนในหุน้
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิที%ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ%งหุน้ของ
กิจการนั
นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจการ
ดําเนินงานหรอืการปรับปรุงการดําเนินงานหรอืการดําเนินการอื%นใดใน
ลักษณะที%สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกลา่ว 

กองทนุ property กองทรัพยส์นิที%เกี%ยวขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ึ%งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ%ง
ดังนี
 

1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ี%อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พื%อการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ี%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์
เพื%อธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

การลดความเสี%ยง การลดความเสี%ยงที%อาจเกดิขึ
นจากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ที%มลัีกษณะครบถว้นดังนี
 

1.  ไมม่วัีตถปุระสงคเ์พื%อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสี%ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3.  เป็นการลดความเสี%ยงทั%วไปและความเสี%ยงเฉพาะของทรัพยส์นิที%ตอ้งการ
ลดความเสี%ยง 

4.  สามารถลดความเสี%ยงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า
เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดังนี
 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอื%นที%มลัีกษณะทํานองเดยีวกับเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรัพยท์ี%ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื%อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษที%ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

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

ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ ดัชนีที%มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีที%จัดทําขึ
นโดยมวัีตถปุระสงคเ์พื%อสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึ%งหนี
ก ึ%งทนุ ตราสารทางการเงนิที%มเีงื%อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี
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1.  ตัxวเงนิคลัง   

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   

3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ที%กระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟื
นฟู
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารที%มรีูปแบบทํานองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยที%รัฐบาลตา่งประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูคํ้
าประกัน แต่ไมร่วมถงึตราสารที%ออก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ%นของประเทศนั
น 

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

ตลาดซื
อขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืข่ายใด ๆ ที%จัดใหม้ขี ึ
นเพื%อการซื
อขายหลักทรัพยใ์น
ตา่งประเทศ โดยมลัีกษณะครบถว้นดังนี
 

1.  มกีารรวบรวมคําเสนอซื
อเสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซื
อหลายรายและ
ผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกําหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึ%งกําหนดเกี%ยวกับวธิกีารในการ
ซื
อขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพนิจิ
ในการจัดการซื
อขายเป็นประการอื%น และผูเ้สนอซื
อเสนอขายยนิยอมที%จะ
ผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนั
น 

ธปท. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณชิย ์

บค. บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

บง. บรษัิทเงนิทนุ 

บล. บรษัิทหลักทรัพย ์

บลจ. บล. ที%ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม 
หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

บรษัิทจดทะเบยีน บรษัิทที%มหีลักทรัพยท์ี%ไดร้ับการจดทะเบยีนหรอืไดร้ับการอนุญาตใหทํ้าการซื
อ
ขายไดใ้น SET 

บรษัิทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี%ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที%มกีารจัดทําและเปิดเผยล่าสดุ  ทั 
งนี
 หากไม่มงีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ที%ปรากฏในบัญชรีายชื%อผูถ้อืหุน้
ลา่สดุ 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกี%ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที%มกีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั 
งนี
 หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถอืหุน้ที%ปรากฏในบัญชรีายชื%อผูถ้อืหุน้
ลา่สดุ 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

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

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

ศนูยซ์ื
อขาย derivatives ศนูยซ์ื
อขายดังนี
 

1.  ศนูยซ์ื
อขาย derivatives ที%ไดร้ับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื
อ
ขายล่วงหนา้ 

2.  ศนูยซ์ื
อขาย derivatives ซึ%งจัดตั 
งขึ
นและใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ตา่งประเทศและไดร้ับการยอมรับจากสํานักงาน 
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หน่วย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึ%งดังนี
  
1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที%อยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับ

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

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิที%เกี%ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื
นฐานซึ%งอยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึ%งดังนี
 

1.  กองทนุโครงสรา้งพื
นฐานที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื%อธรุกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทนุโครงสรา้งพื
นฐานต่างประเทศที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซึ%งมวัีตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทนุ
โครงสรา้งพื
นฐานตาม 1.  ทั 
งนี
 ไมว่า่จะจัดตั
งในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป
อื%นใด 

หน่วย private equity หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก่ หุน้ ใบทรัสต ์ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพย์สนิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึ%งดังนี
  ทั 
งนี
 ไม่ว่ากจิการดังกล่าวจะจัดตั
งขึ
นในรูปของบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรูปแบบอื%นใด 

1.  กจิการเงนิร่วมลงทุนที%กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนที%ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที%มลัีกษณะครบถว้นดังนี
 

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

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ%งบุคคลใดเป็นผู จั้ดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิที%เกดิจากเงนิทนุ 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกจิการอื%นผ่านการเขา้ทําสัญญาการลงทุนใน
หุน้หรือการสนับสนุนทางการเงนิที%ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ%งหุน้
ของกจิการนั
นในภายหลัง โดยมสีว่นในการกํากับดูแลแผนธุรกจิ การ
ดําเนนิงานหรอืการปรับปรุงการดําเนนิงาน หรอืการดําเนนิการอื%นใดใน
ลักษณะที%สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกลา่ว 

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

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื%อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที% จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พื%อธรุกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสั 
น หุน้กูท้ี%มกํีาหนดเวลาชําระหนี
ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นที%ออกหุน้กู ้

B/E ตัxวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชี
วัดของกองทุน ซึ%งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที%มีการเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนั
น 

CIS operator บคุคลดังนี
 

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2.  ผูทํ้าหนา้ที%บรหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อัตราสว่นการลงทนุที%คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที%ลงทนุ 
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counterparty limit อัตราสว่นการลงทนุที%คูส่ัญญา 

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

credit derivatives derivatives ที%มีลักษณะเป็นการเคลื%อนยา้ยความเสี%ยงดา้นเครดิตของ
ทรัพยส์นิที%ไดร้ับการประกันความเสี%ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ%งไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ%งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ%งซึ%งมีภาระผูกพันที%จะตอ้ง
ชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ%งเมื%อเกดิเหตุการณ์ที%มีผลต่อการชําระหนี
 
(credit event) ของทรัพ ย์สินที% ได ร้ับการประกันความ เสี%ย ง  จะได ร้ับ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสําหรับการมภีาระผูกพันดังกลา่ว 

credit event  เหตุการณ์ที%เกี%ยวขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี
ตามที%ระบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating อันดับความน่าเชื%อถือที%จัดทําโดย CRA ซึ%งเป็นการประเมนิความสามารถใน
การชําระหนี
ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk ความเสี%ยงดา้น FX 

delta อัตราเปรยีบเทยีบการเปลี%ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญา  
กับราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

derivatives สญัญาซื
อขายลว่งหนา้ 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที%ซื
อขายในศนูยซ์ื
อขาย derivatives 

discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารที%มกีารลงทนุที%จะใชใ้นการคํานวณ
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนั
น 

DW ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสตห์รอืกองอสงัหารมิทรัพยท์ี%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายต่างประเทศซึ%งมี
วัตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการที%ประกอบธรุกจิ
พัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ ทั 
งนี
 ไมว่า่กองทรัสตห์รอืกองดังกลา่วจะจัดตั
งในรูป
บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอื%นใด 

FX อัตราแลกเปลี%ยนเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ
 าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ%ง
ไดแ้ก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit อัตราสว่นการลงทนุที%คํานวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอัตราสว่นการลงทนุ
ในแตล่ะบรษัิทที%อยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชื%อถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลัก
หลัง หรอืผูคํ้
าประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที%ใชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับที%สามารถลงทนุได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั%วไปในครั 
งแรก  

(Initial Public Offering) 

issue rating อันดับความน่าเชื%อถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อันดับความน่าเชื%อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
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national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที%ใชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่น
การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาที%ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูกั่บทรัพยส์นิ 
ซึ%งเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสี%ยงในทรัพยส์นินั
น 

Non-retail MF กองทุนรวมที%มีผูถ้ือหน่วยลงทุนทั
งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึ%งอยู่
ภายใตบั้งคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื%อผูล้งทุนทั%วไป กองทุนรวมเพื%อผูล้งทุนที%มใิช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพื%อผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

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

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

OTC derivatives derivatives ซึ%งซื
อขายนอกศนูยซ์ื
อขาย derivatives  

P/N ตัxวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration อายเุฉลี%ยของทรัพยส์นิที%ลงทุน ซึ%งไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุที%คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 

regulated market 

 

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

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซื
อคนื (repurchase agreement) 

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

reverse repo ธรุกรรมการซื
อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending  ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

SET ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

share warrants ใบสําคัญแสดงสทิธทิี%จะซื
อหุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุที%คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP Specific Investment Products 

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

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี
ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ที%ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชื%อเพื%อ
ธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซื
อหุน้เพิ%มทนุที%โอนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

underlying สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 

บคุคลท ีมคีวามสมัพันธห์รอื
เชื%อมโยงกับบรษัิทจัดการ 

บคุคลในลักษณะใดลักษณะหนึ%งดังตอ่ไปนี
 

(1) บคุคลที%มกีารถอืหุน้ในลักษณะใดลักษณะหนึ%งดังต่อไปนี
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คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

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

(1)(ก)2. บรษัิทยาย (แม่ใน) หมายถึง บุคคลที%ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของ
บรษัิทแม่ที%จัดตั 
งในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที%จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั
งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่

(1)(ก)3. บรษัิทยาย (แม่นอก) หมายถงึ บุคคลที%ถือหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนของ
บรษัิทแม่ที%จัดตั 
งในต่างประเทศ ตั 
งแต่รอ้ยละ 90 ของจํานวนหุน้ที%จําหน่ายได ้
แลว้ทั
งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม ่

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

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

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

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

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

กรรมการ กรรมการ หรอืบคุคลที%มตํีาแหน่งซึ%งมอํีานาจหนา้ที%เชน่เดยีวกับกรรมการ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติ ี� 

1.ชื=อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1. ชื=อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

1.2. ชื=อโครงการจดัการ (องักฤษ)           :  LH Strategy Equity Fund 

1.3. ชื=อยอ่ : LHSTRATEGY 

1.4. ประเภทโครงการ                             :      กองทนุเปิด 

1.5. ประเภทการขาย  : ขายหลายครั 
ง 

1.6. การกําหนดอายโุครงการ                 :        ไมกํ่าหนด 

1.7. อายโุครงการ  : - ปี – เดอืน – วัน  

1.8. อายโุครงการถงึวนัที=  : - 

(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9. เงื=อนไข (อายโุครงการ)                   :        ไมม่ ี

เงื%อนไขอื%น ๆ : 

ผูล้งทุนที%ปฏบัิตติามเงื%อนไขตามที%ประกาศกรมสรรพากรหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอื%นใด
ที%เกี%ยวขอ้ง (ถา้ม)ี เท่านั
น จงึเป็นผูม้สีทิธนํิาเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงนิได ้ทั 
งนี
 ภายหลังจากสิ
นสดุ
กําหนดระยะเวลาในการรับสทิธปิระโยชนท์างภาษี ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื%อนไข และวธิกีาร อื%นใดที%คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ประกาศกําหนดในอนาคต    

1.10. ลกัษณะโครงการ  :  กองทนุรวมเพื%อผูล้งทนุทั%วไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย  :  เสนอขายในไทย 

2. จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที=ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที=
เสนอขาย :  

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

2.2. เงื%อนไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ) :  

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงการได ้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ  

2) ทั 
งนี
 หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จํานวนที%เพิ%มอกีรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทนุของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดํิาเนนิการปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ
นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครั 
งแรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

2.3. มลูคา่ที%ตราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที%เสนอขายครั 
งแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งแรก :  
ชื=อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHSTRATEGY-R มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งแรก ไมกํ่าหนด 

2. LHSTRATEGY-D มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งแรก ไมกํ่าหนด 

3. LHSTRATEGY-A มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งแรก ไมกํ่าหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งแรก ไมกํ่าหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งแรก ไมกํ่าหนด 

6. LHSTRATEGY-E มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งแรก ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  
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2.7. มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งถัดไป :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHSTRATEGY-R มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งถัดไป ไมกํ่าหนด 

2. LHSTRATEGY-D มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งถัดไป ไมกํ่าหนด 

3. LHSTRATEGY-A มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งถัดไป ไมกํ่าหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งถัดไป ไมกํ่าหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งถัดไป ไมกํ่าหนด 

6. LHSTRATEGY-E มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งซื
อครั 
งถัดไป ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

2.8. มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHSTRATEGY-R มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2. LHSTRATEGY-D มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

3. LHSTRATEGY-A มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

6. LHSTRATEGY-E มลูคา่ขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตา่ของการสั%งขายคนื :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHSTRATEGY-R จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

2. LHSTRATEGY-D จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

3. LHSTRATEGY-A จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

6. LHSTRATEGY-E จํานวนหน่วยลงทนุขั 
นตํ%าของการสั%งขายคนื ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHSTRATEGY-R มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

2. LHSTRATEGY-D มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

3. LHSTRATEGY-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

6. LHSTRATEGY-E มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHSTRATEGY-R จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

2. LHSTRATEGY-D จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

3. LHSTRATEGY-A จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 

6. LHSTRATEGY-E จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%า ไมกํ่าหนด 
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รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

2.12. รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี%ยนแปลงหรอืยกเวน้จํานวน หรือมูลค่าขั 
นตํ%าตามขอ้ 2.6-2.11 (ถา้มี) ทั 
งนี
 เพื%อ
เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 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%อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนที%ตอ้งการลงทุนในตราสารแห่งทุนที%จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยตอ้งการลงทุนในตราสารแห่งทุนที%มีความผันผวน
คอ่นขา้งตํ%า    

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทนุ  

3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมเพื%อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที%ลงทุนแบบไม่มีความเสี%ยง
ตา่งประเทศ  

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืทําธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซื
อคนืในนามกองทนุไดโ้ดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงื%อนไข และวธิกีารที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.6 การลงทุนในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

3.6.1    วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสัญญาซื
อขายล่วงหนา้ : การลดความเสี%ยง (Hedging) 

3.7 การลงทุนในตราสารที=มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : 

ไมล่งทนุ 

3.8 กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชี
วัด (active 
management) 

3.9 ดชันชีี�วดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

ตัวชี
วัดผลตอบแทนของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return 
Index)  

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

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

3.10  ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกี=ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

• กองทนุรวมเพื%อการออม (SSF listed securities) 

กองทุนมีนโยบายที%จะลงทุนในหุน้สามัญของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาด
หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเนน้การลงทุนดว้ยการสรา้งกลุ่มหลักทรัพยท์ี%กองทุนลงทุนใหม้คีวามผันผวนตํ%า 
เพื%อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในระดับตํ%าที%สดุ  ทั 
งนี
 การลงทุนในหุน้ดังกล่าวจะส่งผล
ใหก้องทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี%ยในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง
กองทุน สําหรับหลักเกณฑใ์นการพจิารณาหุน้ที%มคีวามผันผวนตํ%าอยูภ่ายใตเ้งื%อนไขที%บรษัิทจัดการกําหนด อาทเิชน่ หุน้
ที%มคีวามเคลื%อนไหวของราคาเมื%อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยค่อนขา้งตํ%า (Low Beta) และ/หรือ
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หุน้ที%มคีวามเสี%ยงจากการลงทุนค่อนขา้งตํ%า (Low VaR) และ/หรอืหุน้ที%มอัีตราการจ่ายเงนิปันผลสงูและ/หรอืมอัีตราการ
เตบิโตของอัตราการจ่ายเงนิปันผลสงู เป็นตน้  

เงนิลงทุนสว่นที%เหลอืกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย/์หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื%อการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื
นฐาน/ตราสารอื%นใดที%ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืที%มี
ผลตอบแทนอา้งองิกับตราสารดังกล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้/ตราสารแห่งหนี
/เงนิ
ฝากธนาคาร/ตราสารกึ%งหนี
ก ึ%งทุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอื%นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื%นตามที%ระบุไวใ้นโครงการหรือ
ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย ์และ/
หรือตราสารดังกล่าวจะตอ้งไม่ส่งผลใหก้องทุนมีฐานะการลงทุนสทุธ ิ(net exposure) ในหุน้หรอืตราสารทุนนอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึ%งสัญญาซื
อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื%อลดความเสี%ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมีไวซ้ ึ%งตราสารหนี
ที%มี
อันดับความน่าเชื%อถือตํ%ากว่าที%สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี
ที%ไม่ไดร้ับการจัด
อันดับความน่าเชื%อถือ (Unrated Securities) รวมทั
งตราสารทุนที%ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) กองทนุจะไมล่งทนุในหรอืมไีวซ้ ึ%งตราสารที%มลัีกษณะของสญัญาซื
อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

กรณีเกดิสภาวการณ์ไม่ปกตหิรอืมคีวามจําเป็น เชน่ มกีารเปลี%ยนแปลงทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืงอย่างมนัียสําคัญหรอื
เกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิที%มนัียสําคัญต่อการลงทนุในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงใน
รอบปีบัญช ีภาวะภัยพบัิตจิากธรรมชาต ิภาวะการเกดิจลาจล ภาวะสงคราม มกีารขายคนืหน่วยลงทนุจํานวนมาก เป็นตน้  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับกลยุทธข์องการลงทุนแตกต่างไปจากที%ระบุไวใ้นวรรคหนึ%งเพื%อความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั
น ๆ ทั 
งนี
เพื%อประโยชนข์องกองทนุโดยรวม 

ในกรณีที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไ้ขเพิ%มเติมประกาศที%เกี%ยวขอ้งกับ
กฎเกณฑก์ารลงทุนซึ%งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี
ในภายหลัง รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทุนในสัญญาซื
อ
ขายลว่งหนา้ (Derivatives) รวมถงึ นโยบายการลงทนุอื%นใด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการปรับนโยบายการลงทนุดังกลา่ว
เพื%อใหเ้ป็นไปตามประกาศที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถ้ือว่าไดร้ับ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ในการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบง่ประเภทกองทนุรวมจะไมนั่บชว่งระยะเวลา ดังนี
 

1 ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นที%จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

2 ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  

3 ชว่งระยะเวลาที%ตอ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนเนื%องจากไดร้ับคําสั%งขายคนืหรอืสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน 
หรือมีการสิ
นสุดสมาชกิภาพ หรือมีการโอนยา้ยกองทุนจํานวนมาก หรือเพื%อรอการลงทุน  ทั 
งนี
 ตอ้งไม่เกนิกว่า  
10 วันทําการ 

ทั
งนี
 การคํานวณสดัสว่นขา้งตน้จะคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทนุไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื=น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื=นที=จะลงทนุ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื=น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื=นที=จะลงทุนในประเทศ 

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

สว่นที= 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

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

1.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื%อนไขที%ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี%ยนมอืได ้ (รวมถงึกรณีที%เป็น B/E P/N หรอื SN ที%มเีงื%อนไขหา้มเปลี%ยนมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนนิการให ้
มกีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที%กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื%อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได)้  

1.3  มขีอ้มูลเกี%ยวกับตราสารที%ถูกตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจําอยา่งสมํ%าเสมอ ซึ%ง บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้
เพื%อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ%าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที%สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล
ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูที%เชื%อถอืไดซ้ึ%งจัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นที%ยอมรับในระดับสากล 

2.  คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ%มเตมิจากที%กําหนดในขอ้ 1. 
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2.1  ในกรณีที%เป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ที%ออกตราสารดังกลา่วเพื%อชําระหนี
การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมี
การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี
  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื%อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงนิตา่งประเทศที%มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั
งนี
 การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั%งจ่ายหรอืผูอ้อกตัxว ทั 
งจํานวนรวมถงึดอกเบี
ย 
(ถา้ม)ี ตามที%ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

สว่นที= 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี
 

1.  กรณีเป็นหนว่ยที=การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที% 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 
1.2 และขอ้ 1.3 

1.2  ในกรณีที%กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดังนี
 (ไม่ใชกั้บการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคําที%ลงทนุในทองคําแทง่)  

1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึ%งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที%กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สนิเมื%อใชว้ิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทนุนั
น 

1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สนิเมื%อใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 
limit สําหรับทรัพยส์นิที%เป็น SIP ของกองทนุนั
น 

1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ที%เป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนั
น 

1.3  ในกรณีที%กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 

สว่นที= 3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้ับฝากดังนี
 

1.  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชื%อที%อยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื%อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงนิระหว่างประเทศที%ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบันการเงนิตา่งประเทศที%มลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที= 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี%สํานักงานกําหนด 
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สว่นที= 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี%สํานักงานกําหนด 

สว่นที= 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี
 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที%กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ%งหรอืหลาย
อยา่งดังนี
 

1.1  ทรัพยส์นิที%กองทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อัตราดอกเบี
ย 

1.3  อัตราแลกเปลี%ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีที%มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดัชนีที%มอีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อื%นตามที%สํานักงานกําหนดเพิ%มเตมิโดยอาศัยอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ%ง (5) (ก) ของประกาศ 

ในกรณีที% derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที%อา้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 
หรอืราคาสัญญาซื
อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั
น  ทั 
งนี
 ราคาของ underlying อื%นที%ไมใ่ชดั่ชนี หรอื underlying ที%
เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นที%ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

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

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

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ%งดังนี
 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ%งเป็น ธพ. ธนาคารที%มีกฎหมายเฉพาะจัดตั
งขึ
น 
ตัวแทนซื
อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

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

3.  หลักเกณฑเ์พิ%มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที% derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี
 

3.1  เป็นดัชนีที%มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่าง ๆ 
ที%นํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั 
งนี
 
underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลื%อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดัชนีที%มลัีกษณะอยา่งใดอย่างหนึ%งดังนี
 

3.2.1  ดัชนีที%มกีารกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีที%มลัีกษณะใดลักษณะหนึ%งดังนี
 

3.2.1.1  ดัชนีที%องคป์ระกอบแตล่ะตัวมนํี
าหนัก < 20% ของนํ
าหนักทั
งหมด 

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

การพจิารณาการกระจายนํ
าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที%เกี%ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ
ามันดบิ
มาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีที%มอีงคป์ระกอบทั
งหมดเป็นหรอืเกี%ยวขอ้งกับทองคําหรอืนํ
ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองคําหรอืนํ
ามันดบิ 

3.2.3  ดัชนีอื%นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที%เป็นไปตามเงื%อนไขครบถว้นดังนี
 

3.2.3.1  เป็นดัชนีที%มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาที%กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื%อคํานวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ%งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสัญญานั
นโดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั
น 

3.3  เป็นดัชนีที%ไดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันที%มคีวามน่าเชื%อถอืและทําหนา้ที%ไดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ.  ทั 
งนี
 หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นั
นตอ้งจัดใหม้ีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 
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3.4  มกีารแสดงดัชนีนั
น ๆ อยา่งตอ่เนื%องเป็นประจําทกุวันทําการผา่นสื%อที%มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที%เป็นดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ%งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังนี
 

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

3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ี%คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซื
อขายลว่งหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ%ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ที%อา้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

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

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที%เพยีงพอต่อการชําระหนี
ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนที%มีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที%เพียงพอ  ต่อภาระที%กองทุนอาจตอ้ง
ชําระหนี
ตามขอ้ตกลงเมื%อ derivatives สิ
นสุดลงไวต้ลอดเวลาที%ไดล้งทุนใน derivatives นั
น และเป็นไปตามที%สํานักงาน
กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ%ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลักเกณฑเ์พิ%มเตมิสําหรับการลงทนุที%มวัีตถปุระสงคเ์พื%อการลดความเสี%ยง 

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

6.  หลักเกณฑเ์พิ%มเตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
 

6.1  ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึ%งคํานวณและแจง้มูลค่ายตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที% 15 และวันสดุทา้ย
ของแต่ละเดอืน  ทั 
งนี
 ในกรณีที%วันดังกล่าวเป็นวันหยดุทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวันทํา
การถัดไป 

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

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ%งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื%อ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิ%มเตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงื%อนไขดังนี
 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื%อการลดความเสี%ยงเท่านั
น 

7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที%มลัีกษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ%งอย่าง
ใด ดังนี
 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ%งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื
อประกันความเสี%ยงดา้นเครดิตที% เกี%ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี
ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั
น โดยคู่สัญญาที%อยู่ในฐานะผูข้ายประกัน
ความเสี%ยงมีภาระผูกพันที%จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื
อประกันความเสี%ยงเมื%อเกดิ credit event ขึ
นโดยจะมีผลให ้
ขอ้ตกลงซื
อประกันความเสี%ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที%ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ
นสุดในวันครบกําหนด
ตามปกติ)  ทั 
งนี
  ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation  
มหีลายรายการซึ%งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี%ยงมหีนา้ที%ชําระหนี
เมื%อเกดิ credit event ขึ
นกับ obligation รายการ
ใดรายการหนึ%งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื%อเกดิ credit event ขึ
นกับ obligation รายการใดรายการ
หนึ%งในกลุ่ม obligation ซึ%งจะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนั
น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื%อเกดิ 
credit event ขึ
นกับ obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

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

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

7.3.1  มีผลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื%น 
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7.3.2  ไม่มีขอ้กําหนดที%ทําใหส้ทิธิที%กําหนดไวใ้นตราสารหนี
หรือสัญญาซื
อขายล่วงหนา้ที% credit derivatives นั
น
อา้งองิเสื%อมเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา 

สว่นที= 7 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี
 

หน่วยลงทุน private equity ที%กองทุนลงทุนได ้ตอ้งมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที% 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ให ้บลจ. ลงทนุในหน่วย private 
equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื%อนไขที%ทําใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพันมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขั 
นตํ%าที%จะลงทนุ 
 
3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื=น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื=นที=จะลงทนุในตา่งประเทศ : 

กองทนุไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื=น เพื=อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ ึ%งหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื%น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื%นเพื%อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน
รวม ตามที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี
 ใน
กรณีที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี%ยนแปลงอัตราสว่นการลงทุน บรษัิทจัดการจะลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามประกาศที%แกไ้ขดว้ย  

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี
 ไม่มีขอ้กําหนดเกี%ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื%อการดําเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที= 1.1 : อตัราสว่นการลงทนุสําหรบักองทุนท ั=วไป 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึ
นไป 

 

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

2.2  ก ร ณี มี  credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  investment grade  
แตตํ่%ากวา่ 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที%ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ขอ้ 1.1 หรือขอ้ 
2.1  

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที%ผู ร้ับฝากหรือผู อ้อก 
ตราสารมลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ%งดังนี
 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั
งนี
  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที%
รัฐบาลเป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 

ห รือไม่ เกิน  10%  เมื% อ เ ป็ น การล งทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมีภูมลํิาเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารที%มลัีกษณะครบถว้นดังนี
 

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

5.2  เป็นตราสารที%มลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ%งดังนี
 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั%วไปโดยมีรายละเอยีด
ตามแบบ filing        
5.2.3  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนี
  ≤ 397 วัน         
นับแต่วันที%ลงทุน และไม่ไดม้ลัีกษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บคุคลดังนี
 

ไมเ่กนิอัตราดังนี
 แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบัน
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื%อที%อยูอ่าศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื%อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มกํีาหนดวันชําระหนี
 > 397 วันนับแต่
วันที%ลงทุน ต อ้งขึ
นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของregulated 
market 

6 

 

ทรัพยส์นิดังนี
 

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

6.2  ตราสารทุนที%ออกโดยบรษัิทที%จัดตั 
งขึ
นไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ%งหุน้ของบรษัิทดังกล่าวซื
อขาย
ในกระดานซื
อขายหลักทรัพยสํ์าหรับ ผูล้งทุนทั%วไปของ SET หรอื
ของตลาดซื
อขายหลักทรัพย ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษัิทที%
อยู่ระหว่างดําเนนิการแกไ้ขเหตุที%อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออก
จากการซื
อข ายใน  SET ห รือในตลาดซื
อขายห ลักทรัพ ย์
ตา่งประเทศ) 

6.3  หุน้ที%อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื%อการจดทะเบยีนซื
อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที%มลัีกษณะครบถว้นดังนี
         

6.4.1  เป็นตราสารหนี
 ตราสารกึ%งหนี
ก ึ%งทุน SN หรอืศุกูก ที%
ผูอ้อกจัดตั
งขึ
นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั
นในต่างประเทศ หรือผู อ้อกจัดตั
งขึ
นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที%ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารที%มลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ%งดังนี
 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซื
อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั%วไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนี
 
≤ 397 วัน นับแต่วันที%ลงทุน และไม่ได ้มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บุคคล
ดังนี
 

 

รวมกันไมเ่กนิอัตราดังนี
 แลว้แตอั่ตราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

6.4.3.3.1   บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงนิระหว่างประเทศ
ที%ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงนิต่างประเทศที%มี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2       

6.4.4  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนี
 > 397 วัน 
นับแต่วันที%ลงทุน ตอ้งขึ
นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ที%ม ีissuer rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.6  ธุ รก รรม ดั งนี
  ที% คู่ สั ญ ญ ามี  credit rating อยู่ ใน ระ ดั บ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที%มลัีกษณะครบถว้นดังนี
 

6.7.1  จดทะเบยีนซื
อขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพื%อการจด
ทะเบยีนซื
อขายในกระดานซื
อขายหลักทรัพย ์สําหรับ
ผู ล้ งทุน ทั% วไปของ SET หรือของตลาดซื
อขาย
หลักทรัพยต์่างประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกล่าวที%
อยู่ระหว่างดําเนนิการแกไ้ขเหตุที%อาจทําใหม้ีการเพกิ
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื
อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื
อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที%ไม่ไดม้ีลักษณะกระจาย การ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื
นฐาน อสังหารมิทรัพย ์
หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี   (diversified fund) 
ตามแนวทางที%สํานักงานกําหนด 

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

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนที%มลัีกษณะกระจาย
การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื
นฐาน อสังหารมิทรัพย ์หรือสทิธิ
ก า ร เช่ า  แ ล ้ว แ ต่ ก ร ณี  ( diversified fund)  ต า ม แ น วท า ง 
ที%สํานักงานกําหนด และมลัีกษณะตาม 6.7.1 

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

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

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

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สนิของบรษัิททุกบรษัิทที%อยู่ในกลุ่มกจิการ
เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษัิท
ดังกลา่ว  
 

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึ%งดังนี
 แลว้แตอั่ตราใด
จะสงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) นํ
าหนักของทรัพยส์นิที%ลงทนุใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี
 ไมม่ขีอ้กําหนดเกี%ยวกับ group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื%อการดําเนนิงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที= 3 : อตัราสว่นการลงทนุที=คํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที%นิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคล
ดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั%งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดังนี
 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิที%มกีฎหมายเฉพาะจัดตั
งขึ
น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื%อที%อยู่อาศัย 

(ไม่รวมถงึทรัพยส์นิที% MF ไดร้ับโอนกรรมสทิธิ�มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

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

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

 

 

2 

  

ทรัพยส์นิดังนี
 

2.1  B/E ห รือ  P/N ที% มี เงื%อนไขห ้าม เปลี% ยนมือแต่  MF ได ้
ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารได ้ตาม
วธิีการที%กฎหมายกําหนด หรือมีเงื%อนไขให ้MF สามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได2้.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึ%งจดทะเบยีน
กับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี%กําหนดไวใ้น
ประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต และ
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี
ที%ออกใหม)่ 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที%มีระยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี
 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึ%งไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที% 1.1 : อัตราสว่น
การลงทนุสําหรับ MF ทั%วไป ของสว่นที% 1 : อัตราสว่นการลงทุนที%
คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคู่สัญญา (single entity limit)  แต่
ไม่รวมถึงตราสารหนี
 ตราสารกึ%งหนี
ก ึ%งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที%มลัีกษณะครบถว้นดังนี
 
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที% 1.1 :       

อัตราสว่นการลงทนุสําหรับ MF ทั%วไป ของสว่นที% 1 :อัตราสว่น
การลงทุนที%คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ หรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

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

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

 

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

ไมเ่กนิมลูค่าความเสี%ยงที%มอียู่ 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื%อการดําเนนิงานของกองทนุไมม่ขีอ้กําหนดเกี%ยวกับ 
product limit 

สว่นที= 4 : อตัราสว่นการลงทนุที=คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที=ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ%ง ทุก MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตอ้งมีจํานวนหุน้
ของบรษัิทรวมกัน < 25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั
งหมดของบรษัิท
นั
น 

2 ตราสารหนี
 ตราสารกึ%งหนี
ก ึ%งทุนตราสาร 2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี
สนิทางการเงนิ (financial liability)*
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใด
รายหนึ%ง (ไมร่วมถงึตราสารหนี
ภาครัฐ
ไทยหรอืตราสารหนี
ภาครัฐ
ตา่งประเทศ) 

 

ของผูอ้อกตราสารรายนั
น ตามที%เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั 
งนี
  ในกรณีที%ผูอ้อกตราสารมีหนี
สินทาง
การเงนิที%ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงนิล่าสดุ บลจ. อาจนํามูลค่าหนี
สนิทางการเงนิดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี
สนิทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มูลหนี
สนิทางการเงนินั
นจะตอ้งเป็นขอ้มูลที%มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั%วไป และในกรณีที%ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี
สินทางการเงินตามที%
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ช ้
อัตราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นี
ของผูอ้อกรายนั
นเป็นรายครั 
ง เวน้แต่ในกรณีที%ผูอ้อกตราสารไดม้ี
ก ารยื% น แบบ  filing ใน ลักษ ณ ะเป็ น โค รงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที%กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี
โดยเป็นตราสารที%ออก
ใหม่และมี  credit rating อยู่ ในระดับ ตํ% ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื%อกองทุนภายใต ้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั 
ง เวน้แต่กรณีที%ผูอ้อก
ตราสารไดม้ีการยื%นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตราสารที%ออกโดยบคุคลดังนี
  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื%อที%อยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื%อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศที%ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิต่างประเทศที%มลัีกษณะทํานองเดยีวกับบุคคลตาม 
1. – 9.) 

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

   กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที%ออกหน่วยนั
น   

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชกั้บการลงทนุดังนี
 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที%มีลักษณะครบถว้นดังนี
  
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั 
งขึ
นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ%ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั
งหมดของกองทุน infra ที%
ออกหน่วยนั
น  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที%มลัีกษณะครบถว้น
ดังนี
 โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตั 
งขึ
นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั 
งหมดของกองทุน 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

กองทนุหนึ%ง property ที%ออกหน่วยนั
น  เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที%มี
ลักษณะครบถว้นดังนี
 โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตั 
งขึ
นใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั 
งหมดของกองทุน 
private equity  

หมายเหต ุ: 

* หนี
สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที%ผูอ้อกตราสารดังกล่าวไดจั้ดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั
น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที%กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที%เป็นที%ยอมรับในระดับสากล 
เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียังไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครั 
งแรกของผูอ้อกตราสาร 

ทั 
งนี
 การคํานวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทุนและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที%แกไ้ขเพิ%มเตมิ 

สว่นที= 5 การดําเนนิการเมื=อทรพัยส์นิที=ลงทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีที%กองทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี%กําหนดแต่ตอ่มาทรัพยส์นิที%ลงทุนมคีุณสมบัตทิี%เปลี%ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สนิที%กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป  บรษัิทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี
 

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

(2) จําหน่ายทรัพยส์นิที%ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิ
กวา่ระยะเวลาดังนี
  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี
 

(ก) 90 วันนับแตวั่นที%ทรัพยส์นินั
นขาดคณุสมบัต ิ

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

ในกรณีที%บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที%ขาดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ก) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํา
รายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุที%ไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน และผูดู้แล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

2. ในกรณีที%ทรัพย์สนิในขณะที%กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที%กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ%ม บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี
 

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

(2)  ไม่ลงทนุเพิ%มเตมิในทรัพยส์นิที%เกนิอัตราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที%
กําหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที%กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี
  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี
 

(ก)  30 วันนับแต่วันสิ
นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที%ไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที%คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 
(product limit) สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัxวแลกเงนิ หรอืตัxวสญัญาใชเ้งนิ  

(ข)  90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว  
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(4)  เมื%อบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที%กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มูลเกี%ยวกับชื%อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที%สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที%สามารถแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้

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

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

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนที%เกนิอัตราส่วนการลงทุน  เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้ับการ
ผอ่นผันจากสํานักงาน 

(ข)  ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมีอํานาจควบคุม หรอืยื%นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื
อ ในกรณีที%ทรัพยส์นิเป็น
หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ%งหุน้ของบรษัิทดังกล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนั
น
จนถงึหรอืขา้มจุดที%ตอ้งทําคําเสนอซื
อ 

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

(1)  กรณีที%กองทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นที%มอียูเ่ดมินั
น 

(2)  กรณีที%กองทนุไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.ในกรณีที%มีเหตุสุดวสิัยหรอืเหตุจําเป็นอื%นใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื%อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที%กําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 (3) หรือบรษัิทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์
ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งส่งรายงานเกี%ยวกับการดําเนินการของบรษัิทจัดการในเรื%องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที%ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว  
ทั 
งนี
 ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืวธิอีื%น ๆ ตามที% บลจ.กําหนด 

สว่นที= 6 : การดําเนนิการเมื=อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที%กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี
 

(1)  จัดทํารายงานเกี%ยวกับการลงทนุที%ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พรอ้มทั
งเหตผุลที%ทําใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน  รวมทั
งจัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที%ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี%บรษัิทจัดการ 

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

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

ในการเปลี%ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ%ง บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการที%จะออกจากกองทุนรวมก่อนที%การเปลี%ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีาร
ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  รวมทั
งเมื%อไดร้ับมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้
เปลี%ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื
อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทกุรายจนกว่าการเปลี%ยนแปลงดังกล่าวจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีที%ครบกําหนด 90 วันนับแตวั่นที%สดัสว่น
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี%ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบั้งคับ บรษัิท
จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั
นเพิ%มเตมิ 

4.การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายที%เรยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิี%จะไดร้ับเงนิปันผล 

- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพื%อการออม (SSF) 
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4.3. รายละเอยีดเพิ%มเตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิ
หนว่ยลงทุน 

ชื=อยอ่ คําอธบิายเพิ=มเตมิ 

1. ชนดิขายคนืหน่วย
ลงทนุอัตโนมัต ิ LHSTRATEGY-R เหมาะกับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน

รับรายไดส้มํ%าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ 

2. ชนดิจ่ายเงนิปันผล LHSTRATEGY-D 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทนติบิคุคล/สถาบัน เปิดโอกาสให ้
ผูล้งทุนรับรายไดส้มํ%าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธไิดร้ับ
สทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบัิตเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื%อนไขที%
กรมสรรพากรกําหนด 

3. ชนดิสะสมมลูคา่ LHSTRATEGY-A 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ ้
ลงทุนรับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั 
งนี
 ผู ้
ลงทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิตบิุคคล/สถาบัน สามารถ
ลงทนุไดใ้นหน่วยลงทนุทกุชนดิตามเงื%อนไขที%กองทนุกําหนด 

4. ชนดิเพื%อการออมและ
จ่ายเงนิปันผล 

LHSTRATEGY-DSSF 
 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ ้
ลงทุนรับรายไดส้มํ%าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงไดร้ับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากปฏบัิติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื%อนไขที%
กรมสรรพากรกําหนดและ/หรอืกฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง 

5. ชนดิเพื%อการออมและ
สะสมมลูค่า 

LHSTRATEGY-ASSF 
 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ ้
ลงทุนรับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถงึ
ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
วธิกีารและเงื%อนไขที%กรมสรรพากรกําหนด และ/หรอืกฎหมาย
ที%เกี%ยวขอ้ง 

6. ชนดิชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

LHSTRATEGY-E 
 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนที%ทํารายการผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์
ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื%นที%บริษัทจัดการ
ประกาศเพิ%มเตมิในอนาคต 

รายละเอยีดเพิ=มเตมิ : 

ทั 
งนี
 ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิตบิุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื%อนไขที%
กองทนุกําหนด 

5 การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื  

- วธิกีารอื%นๆ เพื%อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรกใหแ้ก่ประชาชนทั%วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั 
งแรกที%ระบุไวใ้นหนังสอืชี
ชวน ทั
งนี
 หากมีผูจ้องซื
อหน่วยลงทุนครบตาม
จํานวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิ
นสุดระยะเวลาเสนอขายครั 
งแรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ โดยปิดประกาศที%สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี�ชวน ใบคําส ั=งซื�อหนว่ยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี
ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสือชี
ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และใบคําสั%งซื
อหน่วยลงทุน ไดท้ี%บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

ผูส้นใจติดต่อจองซื
อหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการในระหว่างวันที% 1 – 7 มีนาคม 2560 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ 
บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื
อใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลักฐาน
ในการจองซื
อ พรอ้มชําระเงนิค่าจองซื
อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดทา้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธริับเงนิค่า
จองซื
อเป็นเงนิโอนเทา่นั
นภายในเวลา 15:30 น. 
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5.2.3 วธิกีารส ั=งซื�อหน่วยลงทนุ 

5.2.3.1 การกําหนดราคาขายหรอืราคาสั%งซื
อหน่วยลงทนุ 

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

5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืส ั=งซื�อหนว่ยลงทนุ 

(1) ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนแตล่ะรายสามารถสั%งซื
อหน่วยลงทุนไดท้ี%บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ผูจั้ด
จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาที%ระบุไวใ้นหนังสอืชี
ชวน  

ในการสั%งซื
อโดยการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถสั%งซื
อ
หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรกได ้โดยการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงื%อนไขที%ระบใุนขอ้ 8. การสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั%งซื
อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั
งจํานวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) หรอืตัวแทน (ถา้มี) และกรอกรายละเอยีดต่างๆในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และใบคํา
สั%งซื
อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนที%มีถิ%นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะตอ้งเป็นผูร้ับภาระในเรื%องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และ
ภาษีตา่งๆ ที%เกี%ยวเนื%องกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนที%ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง
เปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4 การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซื�อหนว่ยลงทุน 

(1) ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระเงนิค่าซื
อครั 
งเดยีวเต็มจํานวนที%สั%งซื
อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอื
วธิีอื%นใดที%บรษัิทจัดการยอมรับโดยผูส้ั%งซื
อจะตอ้งลงวันที%ตามวันที%ที%สั%งซื
อและขดีคร่อมเฉพาะสั%งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื%อจองซื
อหน่วยลงทนุ” โดยระบชุื%อ ที%อยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั%งซื
อลงบนดา้นหลัง
ของเช็คเพื%อความสะดวกในการตดิตอ่และเพื%อผลประโยชนข์องผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุ 

กรณีสั%งซื
อดว้ยวธิีอื%นที%มใิช่เงนิโอนผูส้ั%งซื
อจะตอ้งลงวันที%ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเรียกเก็บเงนิไดก้่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั 
งแรกจะสิ
นสดุลง ซึ%ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื%อจองซื
อหน่วยลงทุน” เป็นบัญชกีระแสรายวัน มี
ดังตอ่ไปนี
 

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

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

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที%บัญช ี492-6-00046-6 

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

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

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที%บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่ เลขที%บัญช ี000-113-000-003-33 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี%ยนแปลงเพิ%มเตมิบัญชดัีงกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ%มเตมิโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที%ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที%ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

ทั
งนี
 ในวันทําการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั 
งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะรับชําระเงนิค่า
จองซื
อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนที%เท่านั
น เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอื%น ทั 
งนี
 ขึ
นอยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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

(3) ในกรณีที%ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ซึ%งไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้น
วันที%สั%งซื
อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถือว่าผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนทําการสั%งซื
อหน่วยลงทุนในวันทําการที%
สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
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ในกรณีที%วันทําการที%สามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้
นเป็นวัน และ/หรอื เวลาที%ล่วงเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะระงับการซื
อหน่วยลงทนุของผูส้ั%งซื
อนั
น 

ในกรณีที%เช็คหรือดราฟตดั์งกล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั%งซื
อ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะระงับ
การขายหน่วยลงทนุใหกั้บผูส้ั%งซื
อนั
น 

(4) ในการชําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุน ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระค่าหน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะหักลบ
หนี
กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ%งเพื%อซื
อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี
ที%บรษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี
กันก็ได ้

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

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

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนตามที%สั%งซื
อและไดช้ําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที%จํานวนเงนิที%ระบใุนคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนไมต่รงกับจํานวนเงนิที%บรษัิทจัดการไดร้ับชําระ บรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที%ไดร้ับชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที%การสั%งซื
อหน่วยลงทุนนั
นมีผลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที%ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั%งซื
อโดยใชห้ลักการ “จองซื
อ
กอ่นไดก้อ่น” ตามวันที%ไดร้ับการสั%งซื
อและเงนิค่าซื
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีที%มกีารสั%งซื
อในวันเดยีวกันและ
มหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสัดสว่นจํานวนหน่วยลงทุนที%สั%งซื
อใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วย
ลงทนุ 

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

(2) ในกรณีที%บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรือชื%อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี%จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั
งหมดก็ได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ%งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมด เวน้แตบ่คุคลที%ไดร้ับการจัดสรรเป็น  
3.1 กรณีที%ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี
 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี
 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสํารองเลี
ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื%อผูล้งทนุทั%วไป 

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

8. กองทนุตา่งประเทศที%มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิุคคลที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ%งไม่อยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

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

(ง) บคุคลอื%นที%ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื%อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   
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3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที%มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ%งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงานเนื%องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี
 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื%นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั%วไปที%พงึไดร้ับจากการลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

� มกีระบวนการที%ทําใหม้ั%นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที%ถอืเกนิกวา่
 ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ%งอาจกระทบต่อการบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ
น หลังจากที%นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซื
อหน่วยลงทนุของผู ้
สั%งซื
อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นั
น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
/ ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษีใหแ้กผู่ส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัด
จากวันสิ
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก 

5.2.6 การคนืเงนิคา่ซื�อหน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใตเ้งื%อนไขที%กําหนดดังตอ่ไปนี
 

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

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั%งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื
อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั%งซื
อ
หน่วยลงทุนตามเลขที%บัญชทีี%ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื%นใดขึ
นอยู่กับดุลยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั
งแต่วันทําการถัดจากวันสิ
นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรกตาม
สัดสว่นของเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุน อนึ%ง สําหรับดอกเบี
ยหรือผลประโยชน์ใดๆ ที%เกดิขึ
นจากเงนิที%ไดร้ับจากการสั%งซื
อ
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะนํารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีที%บรษัิทจัดการตอ้งยุตโิครงการหลังจากสิ
นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั 
งแรกเนื%องจาก 

(ก) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)   ในกรณีที%เป็นกองทุนรวมเพื%อผูล้งทุนทั%วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี%ยวกับขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี%ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวม และหนา้ที%ของบรษัิทจัดการ ทําใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมได ้

(ค) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมด เมื%อคํานวณตาม
มูลค่าที%ตราไวข้องหน่วยลงทุนตํ%ากว่ามูลค่าขั 
นตํ%าที%จะลงทุนในหลักทรัพย์ไดต้ามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่
สามารถลงทุนเพื%อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที%เหมาะสม หรอืสภาวะตลาดมกีารเปลี%ยนแปลงอยา่งมนัียสําคัญ โดยบรษัิทจัดการ
จะคนืเงนิคา่จองซื
อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุตามที%ระบไุวใ้นหนังสอืชี
ชวน 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั%งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซื
อหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูส้ั%งซื
อ
หน่วยลงทุนตามเลขที%บัญชทีี%ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื%นใดขึ
นอยู่กับดุลยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั
งแต่วันทําการถัดจากวันสิ
นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรกตาม
สดัสว่นของเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุน และหากบรษัิทจัดการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชนภ์ายในกําหนดเวลาดังกลา่ว
ไดอั้นเนื%องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี
ยในอัตราไม่ตํ%ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี
นับแต่วันที%ครบกําหนดเวลานั
นจนถงึวันที%บรษัิทจัดการชําระเงนิจํานวนดังกล่าวไดค้รบถว้น  ทั 
งนี
 เวน้แต่สํานักงาน จะ
พจิารณาผอ่นผัน สั%งการเป็นอยา่งอื%น 

ในกรณีที%บรษัิทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตั
งกองทุนรวมที%อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก บรษัิท
จัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหสํ้านักงานทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที%ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั
น และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั 
งกองทุนรวมสิ
นสุดลงในวันที%แจง้
ใหสํ้านักงานทราบและบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที%เกดิขึ
นจากเงนิที%ไดร้ับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามสดัสว่นของเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที%การอนุมัตใิหจั้ดตั 
งกองทุน
รวมสิ
นสุดลง และหากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวไดอั้น
เนื%องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี
ยในอัตราไมตํ่%ากวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับ
แตวั่นที%ครบกําหนดเวลานั
นจนถงึวันที%ชําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุจนครบถว้น 

5.2.7 เงื=อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

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

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



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
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(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที%บรษัิทจัดการไดร้ับจากผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

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

3.1 กรณีที%ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี
 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี
 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสํารองเลี
ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื%อผูล้งทนุทั%วไป 

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

8. กองทนุตา่งประเทศที%มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิุคคลที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ%งไม่อยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

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

(ง) บคุคลอื%นที%ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื%อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที%มีระยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ%งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงานเนื%องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี
 

• การถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื%นใดนอกเหนือจากประโยชนทั์%วไปที%พงึไดร้ับจากการลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

• มกีระบวนการที%ทําใหม้ั%นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที%ถอืเกนิกวา่
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ%งอาจกระทบต่อการบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื
อหน่วยลงทนุของผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

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

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

(1) มลูคา่ของหน่วยลงทนุที%ขายไดม้จํีานวนไมม่ากพอที%จะทําใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ่้ายในการบรหิารจัดการลงทนุต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืลักษณะของผูล้งทุน ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการที%ไดร้ับ
อนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื%อการอนุมัตจัิดตั 
งและจัดการกองทุนรวมสิ
นสุดลง ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื
อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้
จองซื
ออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที%กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3 บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดีที%จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื%อนไขตา่งๆ ที%กําหนดในโครงการนี
แลว้ 

5.2.8 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ั%งซื
อจะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพื%อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื
อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั%งซื
อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ใน
คําขอเปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั
งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอื%นๆ และ/หรอืเปลี%ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ีตามที%
เห็นสมควร) ดังนี
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กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที%ใชสํ้าเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลักฐานเพิ%มเตมิดว้ย 

ในกรณีที%เป็นผูเ้ยาวท์ี%ยังไม่ไดบ้รรลุนิตภิาวะใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นสําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาวพ์รอ้มทั
งเอกสาร
หลักฐานที%กลา่วมาในวรรคหนึ%งและวรรคที%สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

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

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื%นใดที%บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) สําเนาใบตา่งดา้วหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(2) สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื%อและเลขที%บัญช ี(ในกรณีที%มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที%ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการโอนเขา้บัญช)ี 
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื%นใดที%บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบคุคล 

(1) สําเนาหนังสอืจัดตั 
งคณะบุคคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นที%แตง่ตั 
งผูม้อํีานาจดําเนนิการแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคณะบคุคลทุกทา่น 

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

(5) สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื%อและเลขที%บัญช ี (ในกรณีที%มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที%ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

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

กรณีนติบิคุคลที=จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์ 

(2) สําเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บังคับของบรษัิท  

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามตามเงื%อนไขของบรษัิท ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(4) สําเนารายงานมตทิี%ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที%อนุญาตใหเ้ปิดบัญชซีื
อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอํานาจ 

(6) หลักฐานของผูร้ับมอบอํานาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) สําเนาบัญชรีายชื%อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้สยีภาษี 

(9) สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื%อและเลขที%บัญช ี (ในกรณีที%มคีวามประสงคจ์ะรับ
เงนิคนืในสว่นที%ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญช)ี 

ทั 
งนี
 เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติิ
บคุคลนั
น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลแต่ละราย 

กรณีนติบิคุคลที=จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) สําเนาหนังสอืสําคัญการจัดตั
งบรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บังคับ 
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(4) สําเนารายงานมตทิี%ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที%อนุญาตใหเ้ปิดบัญชซีื
อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรอง 

(6) ตัวอยา่งลายมอืชื%อผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงื%อนไขในการลงนาม  

(7) สําเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที%ผูม้ีอํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามที%ระบุใน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) สําเนาบัญชรีายชื%อผูถ้อืหุน้  

(10) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

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

(12) เอกสารอื%นใดที%กําหนดโดยบรษัิทจัดการ   

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

หมายเหต ุ: เอกสารสําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื%อและเลขที%บัญช ี(ในกรณีที%มคีวาม
ประสงคจ์ะรับเงนิคนืในส่วนที%ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยการ
โอนเขา้บัญช)ี  

หากเป็นบัญชธีนาคารที%เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั%งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน
และสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที%บัญชทีี%ระบุไว ้
ในคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื%นใดขึ
นอยูกั่บดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที%เปิดในเขตต่างจังหวัด ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นบัญชรีับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชนอ์ื%นๆ ได ้10 ธนาคารเทา่นั
น ไดแ้ก ่ 

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

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 

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

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 

นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที%กล่าวมาขา้งตน้นี
 บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั%งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
หรือนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชีเงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเลขที%บัญชีที%ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชีกองทุน หรือ
ดําเนนิการโดยวธิกีารอื%นใดขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูร้ับภาระค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามอัตราที%ธนาคารพาณิชยกํ์าหนด โดยตัดจ่าย
จากจํานวนเงนิที%จะโอนเขา้บัญชนัี
นๆ  

หากมกีารเปลี%ยนแปลงหรอืเพิ%มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี%ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ โดย
จะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที%ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื
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  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี�ชวน ใบคําส ั=งซื�อหนว่ยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

-22- 

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี
ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสือชี
ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสั%งซื
อหน่วยลงทุน ไดท้ี%บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี  

สําหรับผูล้งทุนที%ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในคําขอ
เปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ 

ทั
งนี
 ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื%อการออมสามารถตดิต่อขอรับคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื%อการออมไดท้ี%
บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้มี) 
หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี 

6.2.2  วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

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

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทุนจะรับคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนทุกวันทําการซื
อหน่วยลงทุน
จากผูถ้ือหน่วยลงทุน ตั 
งแต่เวลาเริ%มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
จนถงึเวลา 15.30 น. ณ บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื โดยผูส้นใจกรอกใบคําสั%งซื
อใหค้รบถว้น
และแนบเอกสารหลักฐานในการซื
อหน่วยลงทุน พรอ้มชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุน รวมถงึชดุเปิดบัญชกีองทุน (กรณีที%
ยังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ)   

การสง่คําสั%งซื
อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถ้อืว่าเป็นการสั%งซื
อหน่วยลงทุนในวันทําการที%กําหนดใหเ้ป็นวัน
ทําการซื
อถัดไป 

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

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

6.2.3  วธิกีารซื�อและชําระเงนิคา่ซื�อหนว่ยลงทุน  

6.2.3.1 วธิกีารซื
อหน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

(1) ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั%งซื
อหน่วยลงทุนไดท้ี%บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ผูจั้ด
จําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวันและเวลาระบุไวใ้นหนังสอืชี
ชวน โดยจะตอ้งสั%งซื
อหน่วยลงทนุเป็นมูลค่า
ไมตํ่%ากวา่ที%ระบไุวใ้นหนังสอืชี
ชวน ซึ%งเป็นมลูคา่ที%รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ั%งซื
อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั
งจํานวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื
อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และใบคํา
สั%งซื
อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) สําหรับผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนที%ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ จะตอ้ง
เปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอืบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

(4) ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิอีื%นใดที%บรษัิท
จัดการยอมรับ โดยผูส้ั%งซื
อจะตอ้งลงวันที%ตามวันที%ที%สั%งซื
อและขดีคร่อมเฉพาะสั%งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จํากัด เพื%อจองซื
อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื%อ ที%อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั%งซื
อลงบนดา้นหลังของเช็คเพื%อความ
สะดวกในการตดิตอ่และเพื%อผลประโยชน์ของผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุ เป็นบัญชกีระแสรายวัน มดัีงตอ่ไปนี
 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน)   สํานักลมุพนิี เลขที%บัญช ี889-1-01361-5 

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

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที%บัญช ี492-6-00045-8 

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

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

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที%บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่ เลขที%บัญช ี1000002513 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่ เลขที%บัญช ี0001-114-005064-7 



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี%ยนแปลงเพิ%มเตมิบัญชดัีงกล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ%มเตมิโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที%ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที%ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

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

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

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 
7 วันทําการ นับตั
งแตวั่นถัดจากวันขายหน่วยลงทนุ 

ทั
งนี
 สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ
นต่อเมื%อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึรายการสั%งซื
อ
หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการชําระเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทุน ผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระค่าหน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะหักลบ
หนี
กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ%งเพื%อซื
อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี
ที%บรษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบกลบหนี
กันก็ได ้

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

(10) การเพิ%มจํานวนหน่วยลงทนุที%ขายไดแ้ลว้ จะกระทําในวันทําการถัดจากวันที%คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจํานวนนั
น 

(11) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะปฏเิสธการสั%งซื
อหน่วยลงทุน ในกรณีที%บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ
สั%งซื
อดังกล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื%อเสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

6.2.3.2 การรับคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื%อเปิดใหบ้รกิารและเมื%อ
ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของบรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

เมื%อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื%อนไข ขั 
นตอนวธิีการใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคืน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ%มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศ
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.3   การรับคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื%ออเิล็กทรอนิกส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื%อเปิด
ใหบ้รกิารและเมื%อไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของบรษัิท
จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื) 

เมื%อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื%อนไข ขั 
นตอนวธิีการใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื
อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริ%มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื%น ๆ เพื%ออํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 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
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะดําเนินการตามเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิีการรับคําสั%งซื
อหน่วย
ลงทุนนั
น ๆ ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน
กอ่นเริ%มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั%งซื
อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที%คํานวณได ้ณ สิ
นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั
น 
โดยเป็นราคาที%ไดร้ับการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

6.2.5 เงื=อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

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

(1) กรณีที%การสั%งซื
อหน่วยลงทุนนั
นมีผลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที%ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูที%บรษัิทจัดการ ไดร้ับจากผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีที%มีผู ส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียว 
กันใดเกนิกวา่หนึ%งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมดเวน้แตบ่คุคลที%ไดร้ับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีที%ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี
 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี
 

1) กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2) กองทนุประกันสงัคม   

3) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5) กองทนุสํารองเลี
ยงชพี   

6) กองทนุรวมเพื%อผูล้งทนุทั%วไป 

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

8) กองทนุตา่งประเทศที%มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิุคคลที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ%งไม่อยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

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

(ง) บคุคลอื%นที%ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื%อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที%มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ%งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงานเนื%องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี
 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื%นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั%วไปที%พงึไดร้ับจากการลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

� มกีระบวนการที%ทําใหม้ั%นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที%ถอืเกนิกว่า
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ%งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซื
อหน่วยลงทนุของผูส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

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

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

6.2.5.2  บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดีที%จะปฏบัิตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื%อนไขตา่งๆ ที%กําหนดในโครงการนี
แลว้ 

6.2.5.3  การลงทุนในกองทุนใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ั%งซื
อมหีนา้ที%ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงื%อนไข และ
วธิกีารที%กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.2.5.4 สําหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื%อการออมบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะปิดรับคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนชั%วคราว/ถาวร
ตามที%บรษัิทจัดการเห็นสมควร ทั
งนี
 บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทําการกอ่นการใช ้
สทิธปิิดรับคําสั%งซื
อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี และแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ%มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจัดการกองทุนรวมเกี%ยวกับ
การเปลี%ยนแปลง และ/หรอื เพิ%มเตมิ วัน เวลา และวธิกีาร การขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบัิตทิี%เกี%ยวขอ้ง 
โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

6.2.6 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั%งซื
อหน่วยลงทุนตามที%สั%งซื
อและไดช้ําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที%จํานวนเงนิที%ระบุในคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงนิที%บรษัิทจัดการไดร้ับชําระบรษัิท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที%ไดร้ับชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที%การสั%งซื
อหน่วยลงทุนนั
นมีผลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที%ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั%งซื
อโดยใช ้
หลักการ “จองซื
อกอ่นไดก้อ่น” ตามวันที%ไดร้ับการสั%งซื
อและเงนิคา่ซื
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีที%มกีารสั%งซื
อ
ในวันเดยีวกันและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที%สั%งซื
อ
ใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีที%บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนหรอืชื%อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี%จะจัดสรรหรอืไม่
จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั
งหมดก็ได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(3) บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ%งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมด เวน้แตบ่คุคลที%ไดร้ับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีที%ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี
 

(ก) กองทนุดังตอ่ไปนี
 

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

2. กองทนุประกันสงัคม   

3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

5. กองทนุสํารองเลี
ยงชพี   

6. กองทนุรวมเพื%อผูล้งทนุทั%วไป 

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

8. กองทนุตา่งประเทศที%มลัีกษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นติบิุคคลที%จัดตั 
งขึ
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตาม (ก) ซึ%งไม่อยูภ่ายใตบั้งคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล  

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

(ง) บคุคลอื%นที%ไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื%อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที%มรีะยะเวลาตดิต่อกันไม่เกนิหนึ%งปี เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจากสํานักงานเนื%องจากมี
เหตุจําเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญ และตอ้งมี
ลักษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี
 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื%นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั%วไปที%พงึไดร้ับจากการลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธิ
ออกเสยีง เป็นตน้ 

� มกีระบวนการที%ทําใหม้ั%นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถงึการมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที%ถือเกนิกว่า
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ซึ%งอาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทนุรวมได ้

(4) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ
น หลังจากที%นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซื
อหน่วยลงทุนของ 
ผูส้ั%งซื
อในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั
น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทนุใหแ้กผู่ส้ั%งซื
อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันทําการนับแตวั่นทําการขายหน่วยลงทนุ 

6.3. การส ั=งซื�อหนว่ยลงทนุ : 

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
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7.การรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน 

7.1 ชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 

- วธิกีารอื%น ๆ เพื%อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ=มเตมิ 

ทั 
งนี
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพื%อการออมสามารถทํารายการขายคนืหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการ โดยในการขายคนืหน่วย
ลงทนุในแต่ละรายการบรษัิทจัดการจะหักเงนิลงทนุในแต่ละรายการของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิเีขา้กอ่นออกกอ่น 
(FIFO) ซึ%งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที%สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนดโดยเรยีงลําดับรายการ ตามวันและ
เวลาที%ปรากฏในระบบนายทะเบยีน  

การขายคนืหน่วยลงทนุอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งชําระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดังนั
น ผูถ้อืหน่วยลงทนุมี
หนา้ที%ตอ้งศกึษา และปฏบัิตติามขอ้กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7.3 วธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน : 

- รับซื
อคนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- รับซื
อคนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ=มเตมิ 

บรษัิทจัดการจะกําหนดวันเริ%มรับซื
อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั
งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็น
กองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันที%เป็นวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทุน 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ    :  ม ี

ชนดิจ่ายเงนิปันผล                       :  ม ี

ชนดิสะสมมลูคา่                          :  ม ี

ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล  :  ม ี

ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่      :  ม ี

ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์            :  ม ี

วธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

7.4.1 การรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั%งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี%บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืไดทุ้กวัน
ทําการขายคนืหน่วยลงทุน ตั 
งแต่เวลาเริ%มทําการถงึเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื%นใดที%บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื
อคนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยใชร้าคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนที%คํานวณได ้ณ สิ
นวัน
ทําการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื
อคืนหน่วยลงทุน ซึ%งเป็นราคาที%ไดร้ับรองจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะเปลี%ยนแปลงวันและเวลาของวันที%เปิดรับคําสั%งขายคนืหน่วยลงทนุ ตามที%ไดแ้จง้ไว ้
ในหนังสอืชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั%งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสั%งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั%งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุที%จะขายคนืหรอื
จํานวนเงนิที%ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึ%งบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื
อคนืที%รับคําสั%งขายคนืหน่วยลงทุนจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั%งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลักฐาน 

ทั
งนี
 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่คําสั%งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอรม์
ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทั
งแนบเอกสารหลักฐานตามที%บรษัิทจัดการกําหนด และจะตอ้งปฏบัิตติามเงื%อนไขที%บรษัิท
จัดการระบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกล่าว และผูถ้ือหน่วยลงทุนที%ใชบ้รกิารซื
อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้ง
ยอมรับและผูกพันตามเงื%อนไข และ/หรอื ที%จะแกไ้ขเพิ%มเตมิเปลี%ยนแปลงในอนาคต ซึ%งรวมถงึการยอมรับความเสี%ยงใด 
ๆ ที%อาจเกดิขึ
นอันเนื%องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 
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(3) ในกรณีที%ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทุนที%จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที%ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในใบคําสั%งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที%ปรากฏอยู่ในรายการที%บันทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี%จะขายคนืหน่วยลงทนุทั
งหมดเทา่ที%ปรากฏอยู่ในรายการที%
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั
น 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั%งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หาก
ถกูตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนสง่
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วันทําการนับตั
งแตวั่นถัดจากวันทําการซื
อขายหน่วยลงทนุนั
น ๆ 

ทั 
งนี
 สทิธกิารขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ
นต่อเมื%อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดทํ้าการบันทึก
รายการสั%งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหม้ีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันนับตั
งแต่วันถัดจากวันทําการซื
อ
ขายหน่วยลงทุน ตามวธิทีี%ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคําขอเปิดบัญช ีตามวธิทีี%ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคําขอ
เปิดบัญช ี

(6) ในกรณีที%ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื%นคําสั%งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื 
และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื
อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของ
บรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซื
อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อหรือขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้ือหน่วยลงทุน
อาจขอยกเลกิคําสั%งขายคนืของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการใดที%บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื
อคืน ที%ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื%นคําสั%งขายคืนหน่วยลงทุน ทั
งนี
 การยกเลกิคําสั%งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็
ตอ่เมื%อไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นั
น 

(7) การลดจํานวนหน่วยลงทนุที%รับซื
อคนืจะกระทําในวันทําการถัดจากวันที%คํานวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุจํานวนนั
น 

7.4.2 การรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื%อเปิดใหบ้รกิารและเมื%อไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื
อคนื 

เมื%อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื%อนไข ขั 
นตอนวธิีการใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื
อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริ%มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

7.4.3 การรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสื%ออเิล็กทรอนกิส ์(Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื%อเปิดใหบ้รกิาร
และเมื%อไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของบรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื) 

เมื%อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื%อนไข ขั 
นตอนวธิีการใช ้
บรกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที%ทําการของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื
อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริ%มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

7.4.4 การรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื%น ๆ เพื%ออํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ
อาจเพิ%มเตมิวธิกีารรับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื%น ๆ เพื%อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น วธิีการรับซื
อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 
Banking) บรกิารธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื%องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller 
Machine) หรือวธิีการอื%นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั 
งนี
 บริษัทจัดการจะแจง้ถึงวิธีการรับซื
อคืนหน่วยลงทุนนั
น ๆ ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริ%มใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

กรณีรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ

ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ   :  ม ี

ชนดิจ่ายเงนิปันผล                       : ไมม่ ี

ชนดิสะสมมลูคา่                          :  ไมม่ ี

ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล  :  ไมม่ ี

ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่      : ไมม่ ี

ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์            :  ไมม่ ี
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1. บรษัิทจัดการจะทําการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
ตกลงสั%งขายคืนหน่วยลงทุน และยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการรับซื
อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ โดยจะพจิารณารับซื
อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตไิม่เกนิปีละ 12 ครั 
ง ซึ%งจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ
นสุดตามช่วงเวลาที%บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินงวดบัญชทีี%จะจ่ายเงนิคา่รับซื
อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตแิลว้แตก่รณี 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิคา่รับซื
อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตขิ ึ
นอยูกั่บดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิกรณีรับซื
อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

(1) ในการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิบรษัิทจัดการจะใหม้ีการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี
เพื%อสับเปลี%ยน
ไปยัง กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยถือว่าไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการไม่
จําเป็นตอ้งบอกกลา่วหรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่อย่างใด 

(2) ในการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนดังกล่าว บรษัิทจัดการจะใชร้าคารับซื
อคนื ณ สิ
นวันทํารายการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิโดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการชําระเงนิค่ารับซื
อคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตภิายใน 5 วันทําการนับตั
งแต่วัน
ถัดจากวันทําการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิเพื%อนําเงนิไปซื
อหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถดําเนนิการขายคนืหรอืสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ไปยังกองทุน
อื%นได ้โดยเป็นไปตามเงื%อนไขระบไุวใ้นหนังสอืชี
ชวนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  

(3) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที%รับซื
อคืนโดยอัตโนมัติจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื
อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตจํิานวนนั
น 

ทั 
งนี
 การขายคนืหน่วยลงทุนชนดิเพื%อการออมอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชําระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดังนั
น
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ที%ที%จะตอ้งศกึษา และปฏบัิตติามขอ้กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซื�อคนื : 

ทกุวันทําการขายคนืหน่วยลงทุน  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื�อคนื :  

ตามที%ระบใุนขอ้ 7.4  

7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิ=มเตมิ : 

ไมม่ ี

7.9 รายละเอยีดเพิ=มเตมิ : 

1. บรษัิทจัดการ และ/หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะทําการบันทกึบัญชเีงนิลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที%ลงทนุ และเมื%อมกีารขายคนืหน่วยลงทนุหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ และ/หรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะคํานวณตน้ทุน ผลประโยชน์ และหักเงนิลงทุนแต่ละรายการตามวธิีเขา้ก่อนออกก่อน (First In First 
Out : FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี%สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด 

ทั
งนี
 วันที%ลงทุน หมายถงึวันที%ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดล้งทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนดิเพื%อการออมในแต่ละรายการ และ
ในกรณีที%รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื%อการออมอื%นใหห้มายความถงึวันที%ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดล้งทุนในหน่วย
ลงทนุชนดิเพื%อการออมของรายการที%รับโอนนั
น 

2. การขายคนืหน่วยลงทุนชนิดเพื%อการออมอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชําระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดังนั
น 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ที%ที%จะตอ้งศกึษา และปฏบัิตติามขอ้กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะเปลี%ยนแปลงกําหนดการ ในการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน หรอืปรับปรุง เพิ%มเตมิ วธิกีาร และ
การรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั 
งนี
 เป็นไปเพื%อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะทําการตดิประกาศที%สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื
อคนื 

8.การสบัเปลี=ยนหนว่ยลงทุน 

8.1  ชอ่งทางการสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื  

- วธิกีารอื%นๆ เพื%อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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8.2  รายละเอยีดการสบัเปลี=ยนหนว่ยลงทนุเพิ=มเตมิ  

การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนหนึ%ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพื%อซื
อหน่วยลงทนุของ
กองทุนอกีกองทุนหนึ%ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื%อนไขที%ระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการนํา
เงนิค่าขายคืน ซึ%งไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพื%อนําไปชําระค่าซื
อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลี%ยนการถอืครองหน่วยลงทนุตามที%บรษัิทจัดการกําหนดใหม้กีารสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุได ้

การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก ซึ%งมาจากการสั%งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื%น
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื%อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรก หรอืหัวขอ้การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั 
งแรก หรอืหัวขอ้การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื%นนั
น เวน้แตไ่ดร้ับอนุญาต
จากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื%น 

การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั 
งแรก บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหนา้กอ่นวันเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

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

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

8.2.1.     วธิกีารสบัเปลี=ยนหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที%ประสงคจ์ะสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี
 ไปยังกองทุนอื%นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
สามารถสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบุชื%อกองทุนตน้
ทาง จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที%ตอ้งการสับเปลี%ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื%อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี%บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื
อคนื และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน ทั
งนี
 บรษัิทจัดการจะดําเนินการนําเงนิที%ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางนี
 ไปชําระค่าซื
อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที%ระบุไวใ้นคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุน หรือเอกสารอื%นใดที%บรษัิทจัดการกําหนด เมื%อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี%ยนแลว้ ผูส้ั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทนุจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอื%นได ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพื%อการออมกรณีมคํีาสั%งใหบ้รษัิทจัดการสับเปลี%ยน (โอนยา้ยการลงทุน) หน่วยลงทุนชนดิเพื%อการ
ออมไปยังกองทุนรวมเพื%อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื%อการออมอื%น บรษัิทจัดการจะดําเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วย
ลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทั 
งหมดภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที%ไดร้ับคําสั%งจากผูถ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีที%
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศกําหนดเป็นอยา่งอื%น 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที%ประสงคจ์ะสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื%นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายังกองทุน
นี
 สามารถขอรับหนังสอืชี
ชวน คู่มอืผูล้งทุน คําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื%นใดที%บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ี%ที%ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคนื ในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื%นที%บรษัิท
จัดการอาจแจง้เพิ%มเตมิในอนาคต และสามารถสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอียดในคําสั%งสับเปลี%ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื%นใดที%บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี%บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื
อคนื เมื%อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี%ยนแลว้ ผูส้ั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรือเพกิถอนการสับเปลี%ยน
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอื%นได ้

ทั 
งนี
 ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื%อการออมที%ประสงค์จะสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื%นภายใตก้ารจัดการของ
บรษัิทจัดการมายังกองทุนนี
สามารถขอรับ คู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื%อการออม หรือเอกสารอื%นใดที%บรษัิทจัดการ
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี%ที%ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ในวันและเวลาทําการ หรอืชอ่งทาง
อื%นที%บรษัิทจัดการอาจแจง้เพิ%มเตมิในอนาคต และสามารถสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั%ง
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื%นใดที%บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี%บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื
อคนื เมื%อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี%ยนแลว้ ผูส้ั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอื%นได ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะปิดรับคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนขาเขา้เป็นการชั%วคราว และ/หรอื เป็นการถาวร ตามที%
บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 3 วันทําการกอ่นการใชส้ทิธปิิดรับ
คําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนขาเขา้ โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการ



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
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ขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และบรษัิทจัดการจะดําเนนิการแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับแตวั่นใชส้ทิธปิิดรับคําสั%งดังกล่าว 

(สําหรับผูส้ั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุที%ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนรวม โดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยปฏบัิติ
เชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั 
งแรก เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจาก
บรษัิทจัดการเป็นอยา่งอื%น) 

เงื=อนไขอื=น ๆ 

บรษัิทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทําการบันทึกบัญชเีงนิลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที%ลงทุน และเมื%อมกีารขายคนืหน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการ และ/หรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะคํานวณตน้ทนุ ผลประโยชน ์และหักเงนิลงทุนแต่ละรายการตามวธิเีขา้กอ่นออกกอ่น (First In First Out : 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี%สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด 

ทั
งนี
 วันที%ลงทุน หมายถงึวันที%ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดล้งทุนในกองทุน/หน่วยลงทนุชนดิเพื%อการออมในแตล่ะรายการ และใน
กรณีที%รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื%อการออมอื%นใหห้มายความถงึวันที%ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดล้งทุนในหน่วยลงทุน
ชนดิเพื%อการออมของรายการที%รับโอนนั
น 

กรณีการสบัเปลี=ยนหนว่ยลงทุน เมื=อเกดิเหตกุารณ์ “การเลกิกองทุนรวม” (โอนยา้ยการลงทุน)  

เมื%อเกดิเหตุการณ์การเลกิกองทุนรวม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี
ไป
ยังกองทุนเพื%อการออมอื%นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยการดําเนนิการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าว
บรษัิทจัดการจะถือวา่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคีวามประสงคจ์ะสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนทั
งหมดในกองทุนนี
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
และมอบหมายใหบ้รษัิทจัดการเป็นผูตั้ดสนิใจเลอืกกองทุนปลายทาง ทั
งนี
 หากบรษัิทจัดการไม่สามารถสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื%อการออมอื%นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการได ้บรษัิทจัดการจะดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื%อการออมอื%นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอื%นที%มีนโยบายที%ความ
เสี%ยงต่ากวา่หรอืใกลเ้คยีงกับกองทุนนี
 โดยขึ
นอยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการเห็นสมควร  โดยไดร้ับยกเวน้ไม่เรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรอื ค่าธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 
ที%เกดิขึ
น 

8.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปลี=ยนหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

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

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

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

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุไดซ้ึ%งเป็นไปตามรายละเอยีดตามเงื%อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  
ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะเปลี%ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที%บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื
อคนื  

8.2.3  ราคาสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที%ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนที%คํานวณได ้ณ สิ
นวันทําการ ที%
บริษัทจัดการไดร้ับคําสั%งสับเปลี%ยนหรือเอกสารอื%นใดที%บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) ที%สมบูรณ์ และไดทํ้ารายการ
สบัเปลี%ยนเรยีบรอ้ยแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

กรณีสบัเปลี%ยนจากกองทนุภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  
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ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที%คํานวณได ้ณ สิ
นวันทําการซื
อหน่วย
ลงทุนก่อนวันที%กองทุนจะไดร้ับเงินจากการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) หรอืจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที%คํานวณได ้ณ สิ
นวันทํา
การซื
อหน่วยลงทุนที%บรษัิทจัดการไดร้ับเงนิจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
แลว้แตก่รณี 

สําหรับการสับเปลี%ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกันมูลค่าหน่วยลงทุนที%ใชคํ้านวณราคาสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนจะใชร้าคาที%คํานวณได ้ณ สิ
นวันทําการ ที%บรษัิทจัดการไดร้ับคําสั%งสับเปลี%ยนหรือเอกสารอื%นใดที%บรษัิทจัดการ
กําหนด (ถา้มี) ที%สมบูรณ์ และไดทํ้ารายการสับเปลี%ยนเรียบรอ้ยแลว้ หักดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน  
(ถา้ม)ี 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการอาจยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ และ/หรือการสับเปลี%ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดยีวกัน หากบรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิประกาศที%บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื
อคนืล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นวันเปลี%ยนแปลง 

เงื=อนไขในการสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที%กองทุนนี
เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที%ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมผีลทํา
ใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลคา่ตํ%ากวา่มูลคา่หรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขั 
นตํ%า (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะถอื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี%จะสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนทั
งหมดตามจํานวนที%ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง
กองทนุปลายทาง 

ทั
งนี
 หากบรษัิทจัดการจะเปลี%ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีั 
นตํ%าดังกล่าว บรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าวกอ่นวันเปลี%ยนแปลง ที%ที%ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานที%ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนื ที%ใชใ้นการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 

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

เงื=อนไขอื=น ๆ  

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะปรับปรุงเปลี%ยนแปลงระยะเวลาทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเพื%อความเหมาะสม หรอื
เพื%อประโยชนข์องกองทุนโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว กอ่นวันเปลี%ยนแปลง 
ที%ที%ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที%ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคืนที%ใชใ้นการรับซื
อคืน
หน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการจะไม่สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื%อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื
อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อหรือคําสั%งขายคืนหน่วยลงทุน” และ  
“การหยุดรับซื
อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื%นใดที%บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทุนไวใ้น 
รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที%บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่คําสั%งสับเปลี%ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสี%ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี%ยงต่อชื%อเสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะไม่ดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนนั
น ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั%งสับเปลี%ยนก่อนการ
ดําเนนิการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี%จะหยุดรับคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั%วคราวและ/หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที%บรษัิท
พจิารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสั%งสับเปลี%ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศที%สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุ รวมทั
งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

9.การชําระคา่รบัซื�อคนื สบัเปลี=ยนหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื=นแทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอื
ทรัพย์สนิอื%นแทน บรษัิทจัดการจะกําหนดขั 
นตอนการดําเนินการต่อไป โดยขั 
นตอนที%กําหนดดังกล่าวตอ้งสามารถ
ปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย ทั
งนี
 กรณีที%เป็นเงื%อนไขมไีดเ้ฉพาะกรณีใดกรณี
หนึ%งหรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี
 

(1) กองทุนรวมเปิดกําหนดวธิกีารชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหส้ามารถชําระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื%นแทนเงนิ
ไวเ้ป็นการทั%วไป 

(2) การชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวมวัีตถุประสงคเ์พื%อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื%นนั
นไป
ชําระเป็นคา่ซื
อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื%นที%บรษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนนิการ 

(3) บรษัิทจัดการไมส่ามารถชาระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 
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(4) ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอื%นแทนเงนิ และบรษัิทจัดการ
ไดร้ับมตพิเิศษใหช้ําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื%นแทนเงนิได ้

10.การเลื=อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการอาจเลื%อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที%ไดม้ีคําสั%งขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดังต่อไปนี
  

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื%อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที%เขา้เหตดัุงตอ่ไปนี
 โดยไดร้ับความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื 

(ข) มเีหตุที%ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที%ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ%งเหตุ
ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) มคํีาสั%งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แตใ่นชว่งระยะเวลาที%บรษัิทจัดการยังไมไ่ดช้ําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ได ้
รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนที%ไม่ถกูตอ้ง
นั
นต่างจากราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้งตั 
งแต่หนึ%งสตางคข์ึ
นไปและคดิเป็นอัตราตั 
งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับ
ซื
อคนืหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง 

(3) มคํีาสั%งขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที%บรษัิทจัดการพบว่า ราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื
อคนื
หน่วยลงทุนที%ไม่ถูกตอ้งนั
นต่างจากราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้งตั 
งแต่หนึ%งสตางคข์ึ
นไป และคดิเป็นอัตราตั 
งแต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง 

การเลื%อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการอาจเลื%อน
ไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับตั
งแต่วันทําการถัดจากวันที%มีคําสั%งขายคืนหน่วยลงทุนนั
น เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังต่อไปนี
  

(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที%มีคําสั%งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื%อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื%นและผูล้งทนุทั%วไปใหท้ราบเรื%องดังกล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

(ข) แจง้การเลื%อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื%องดังกล่าว พรอ้มทั
งแสดง
เหตุผลและหลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบหรอืการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษัิทจัดการอาจมอบหมาย
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนดํ์าเนนิการดังกลา่วแทนก็ได ้

(ค) ในระหว่างที%บรษัิทจัดการเลื%อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั
น หากถงึวันทําการซื
อขายหน่วย
ลงทุนวันอื%น และมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสั%งขายคนืหน่วยลงทนุอกี บรษัิทจัดการจะตอ้งรับซื
อคนืหน่วยลงทุนนั
น ทั 
งนี
 บรษัิท
จัดการจะตอ้งชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที%ยังคา้งอยู่ใหเ้สร็จสิ
นกอ่น แลว้จงึชําระเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที%สั%งขายคนืหน่วยลงทนุในวันนั
นๆ ตอ่ไป 

11. การไมข่ายไมร่บัซื�อคนืไมส่บัเปลี=ยนหนว่ยลงทนุตามส ั=ง 

11.1.  บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื
อคนื หรือไม่รับสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคืน หรือคําสั%ง
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ไดร้ับไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคืน หรือคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนได ้ 
ในกรณีที%ปรากฏเหตดัุงตอ่ไปนี
 

(1) ตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ื
อขายหลักทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื
อขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื%อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี
 โดยความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มเีหตจํุาเป็นอื%นใดเพื%อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทั
งนี
 บรษัิทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื
อคืน หรือไม่รับสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคืน หรือคําสั%ง
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ไดร้ับมาแลว้ หรอืจะหยุดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)
(ข) หรอื (ค) ไดไ้มเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตไ่ดร้ับผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที%กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ย
การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ%งหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศเพื%อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน และการกําหนดอัตราสว่น
การลงทนุ เมื%อมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี
เกดิขึ
นและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุรวมดังกล่าวอยา่งมนัียสําคัญ 



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
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(ก) ตลาดซื
อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื
อขายไดต้ามปกต ิทั
งนี
 เฉพาะกรณีที%กองทุนรวมได ้
ลงทุนในหลักทรัพย์ที%ซื
อขายในตลาดซื
อขายหลักทรัพยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทนุรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที%ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี%ยนเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที%ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที%ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ%งเหตุ
ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อหน่วยลงทุนที%รับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั%งซื
อหน่วยลงทุน แก่ผู ้
ลงทนุเฉพาะราย เนื%องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี
 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนั
น ๆ มสีว่นเกี%ยวขอ้งกับการกระทําดังตอ่ไปนี
 

1. การกระทําที%เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี%ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระทําที%เป็นการปฏบัิตติามคําสั%งเกี%ยวกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพื%อทราบขอ้เท็จจรงิเกี%ยวกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลี%ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื%นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการ
ของตนอันเนื%องมาจากการที%บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซื
อขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่าย
หลักทรัพยท์ี%เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซื
อขายลว่งหนา้ ซึ%งใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

11.2. เมื%อปรากฎเหตุ ตามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซื
อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รับสับเปลี%ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนืหน่วยลงทุน หรือคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะปฏบัิติ
ดังตอ่ไปนี
 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที%มคํีาสั%งซื
อ คําสั%งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบ
ถงึการไม่ขาย ไม่รับซื
อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รับสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) 
(2) หรอื (3) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื%นและผูล้งทุนทั%วไปใหท้ราบถงึการหยดุรับคําสั%งซื
อ หรอืคําสั%งขายคนื
หน่วยลงทนุ หรอืคําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื
อคนื หรอืไมร่ับสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสับเปลี%ยน
หน่วยลงทุนที%ไดร้ับมาแลว้ หรือการหยุดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคืน หรือคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทั
งแสดง
เหตผุลและรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุเปิดนั
นใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

(3) ในกรณีที%บรษัิทจัดการไมข่าย ไม่รับซื
อคนื หรอืไมร่ับสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%ง
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ไดร้ับมาแลว้ หรอืหยุดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนืหรอืคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 
(1) (2) หรอื (3) เกนิหนึ%งวันทําการ บรษัิทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
 กอ่นการเปิดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรือ
คําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคืน หรือคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันทําการสุดทา้ยกอ่นวันรายงานนั
นใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวัน
เปิดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที%มคํีาสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบถงึการเปิดรับ
คําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

ในกรณีที%บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื
อคืน หรือไม่รับสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคืน หรือคําสั%ง
สบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ไดร้ับมาแลว้ หรอืหยุดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการ
อาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุก็ได ้

11.3.   บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั%งซื
อหรอืคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ไดร้ับมาแลว้หรอืหยุด
รับคําสั%งซื
อ 

หรือคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที%บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วย
ลงทนุที%ไม่ถูกตอ้งนั
นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที%ถกูตอ้งตั 
งแต่หนึ%งสตางคข์ึ
นไป และคดิเป็นอัตราตั 
งแตร่อ้ยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้ง ทั
งนี
 บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั%งซื
อหรือ
คําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน ณ ที%ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานที%ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซื
อคืนที%ใชใ้นการซื
อขายหรือสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี%ไดม้ีคําสั%งซื
อหรือคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทนุทราบโดยพลัน 
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12.การหยดุขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน 

เพื%อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที%มคีวามจําเป็นเพื%อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรือเพื%อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท
จัดการหยุดรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั%วคราวตามระยะเวลา
ที%เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั%งซื
อ คําสั%งขายคนื หรอืคําสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้

13.เงื=อนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน 

ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังต่อไปนี
 

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั%งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอื%นๆ ที%บรษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

(4)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพื%อการออม ไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน หรอืนําไปเป็นประกันได ้

ทั 
งนี
 การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี%ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหนา้ที%ของบรษัิทจัดการ  เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก  

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที%ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี
 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที%บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุกําหนด พรอ้มทั
งลงลายมอืชื%อผู ้
โอนและผูร้ับโอน และยื%นคําขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มเอกสารที%กําหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีที%
ผูร้ับโอนยังไม่มบัีญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูร้ับโอนจะตอ้งดําเนนิการขอเปิดบัญชกีองทุนตามวธิกีารที%กําหนดไวใ้น
โครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที%ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื%อง “ค่าธรรมเนียมที%เรยีกเก็บจาก 
ผูส้ั%งซื
อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากที%ไดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู โ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากับภาษี พรอ้มสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ
ผูร้ับโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วันนับแตวั่นที%นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดร้ับคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์    

ทั 
งนี
 ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผูกพันขอ้ 13 เรื%อง “สทิธ ิหนา้ที% 
และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้่อเมื%อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึชื%อผูร้ับโอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด 

1. LHSTRATEGY-R ไมจ่่าย แตจ่ะมกีารรับซื
อคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

2. LHSTRATEGY-D จ่าย ไมเ่กนิปีละ 12 ครั 
ง 

3. LHSTRATEGY-A ไมจ่่าย  

4. LHSTRATEGY-DSSF จ่าย ไมเ่กนิปีละ 12 ครั 
ง 

5. LHSTRATEGY-ASSF ไมจ่่าย 

6. LHSTRATEGY-E ไมจ่่าย 

14.2. หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครั 
ง โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานสิ
นสุดตามชว่งเวลาที%บรษัิท
จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธใินงวดบัญชทีี%จะจ่ายเงนิปันผล แลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผล
ดังกลา่วจะตอ้งไมทํ่าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิ%มขึ
นในงวดที%มกีารจ่ายเงนิปันผลนั
น  

การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
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ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะถอืปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที%
บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะพจิารณาแกไ้ขเพิ%มเตมิรายละเอยีดโครงการที%เกี%ยวขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน
ในอนาคต โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั 
งนี
 เป็นไปเพื%อประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัหนว่ยลงทุนชนดิเพื=อการออมและจา่ยเงนิปนัผล 

1. กองทนุจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครั 
ง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี
 

การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมเพื%อการออม จะจ่ายเมื%อกองทุนรวมมกํีาไรสะสมและจะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนรวมมผีล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชทีี%มกีารจ่ายเงนิปันผลนั
น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหนึ%งดังตอ่ไปนี
  

(1) จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบี
ยรับที%ไดร้ับจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(2) จ่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที%จะจ่ายเงนิปันผลนั
น 
แลว้แตจํ่านวนใดจะตํ%ากว่า 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะถอืปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที%
บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะพจิารณาแกไ้ขเพิ%มเตมิรายละเอยีดโครงการที%เกี%ยวขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน
ในอนาคต โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั 
งนี
 เป็นไปเพื%อประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

14.3 กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที%บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมใด ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกับ
การจ่ายเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื%อการจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว 
ดว้ยวธิกีารที%เหมาะสมดังตอ่ไปนี
 

(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลักษณะที%ผูล้งทนุทั%วไปสามารถทราบได ้ เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเพื%อผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้ือหน่วยลงทุนที%มีชื%ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้ือหน่วยลงทุนที%ถือ
หน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุื%อผูถ้อืเมื%อไดร้ับการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยวธิีการที%ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที%ขายใน
ชว่งเวลาที%ต่างกันได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่นดําเนนิการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครั 
ง และจะ
ถอืปฏบัิตเิพิ%มเตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดังกล่าวไปใชเ้พื%อการอื%นใด นอกจากเพื%อประโยชน์ของหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดนั
น 

ทั 
งนี
 บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที%เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แตเ่ป็นกรณี
ที%ไดร้ับยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกี%ยวกับขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนา้ที%ของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที%ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออก
จากบัญชแีละทรัพยส์นิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม และจะ
สง่เงนิดังกลา่วใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

ขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผล 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นที%เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ เวน้แต่
เป็นกรณีที%ไดร้ับยกเวน้ ทั 
งนี
 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี%ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที%ของบรษัิทจัดการ 

(2) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที%ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพยส์นิของ
กองทนุรวม และไมนํ่าเงนิดังกลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม และจะสง่เงนิดังกลา่วใหเ้ป็น
รายไดข้องแผน่ดนิ 

15.คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที=เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ั=งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

15.1. ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายที=ประมาณการไดท้ี=เรยีกเก็บจากกองทุนรวม
ท ั�งหมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
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ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. LHSTRATEGY-DSSF 
ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. LHSTRATEGY-ASSF 
ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. LHSTRATEGY-E ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28  
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

- ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

- ชนิดสะสมมูลค่า: ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

- ชนิดเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อ
ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

- ชนิดช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์: ประมาณการค่าใชจ่้ายที%เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั
งหมด ไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที=เรยีกเก็บจากกองทุนรวม 

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

4. LHSTRATEGY-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

5. LHSTRATEGY-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

6. LHSTRATEGY-E 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ: ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิสะสมมลูคา่: ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที%คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน 
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- ชนิดเพื%อการออมและสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนที%คํานวณได ้
เป็นรายวัน  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน  

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

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

4. LHSTRATEGY-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

5. LHSTRATEGY-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

6. LHSTRATEGY-E ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ: ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิสะสมมลูคา่: ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที%คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน 

- ชนิดเพื%อการออมและสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนที%คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

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

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

4. LHSTRATEGY-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

5. LHSTRATEGY-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

6. LHSTRATEGY-E ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 
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รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ: ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิสะสมมลูคา่: ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนที%คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน 

- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนที%คํานวณไดเ้ป็น
รายวัน  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุที%คํานวณไดเ้ป็นรายวัน 

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

15.2.4   คา่ธรรมเนยีมที=ปรกึษาการลงทุน : 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ไมม่ ี

15.2.5   คา่ธรรมเนยีมการจดัจําหนา่ย : 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ไมม่ ี

15.2.6   คา่ธรรมเนยีมอื=นๆ : 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

(1) ค่าใชจ่้ายในการสง่เสรมิการขายในการเสนอขายครั 
งแรก และค่าใชจ่้ายในการสง่เสรมิการขายภายหลังการเสนอ
ขายครั 
งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื%อโฆษณาประชาสัมพันธ์  การส่งเสรมิการขาย การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจัดสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นตน้ ตามที%จ่ายจรงิ แตไ่มเ่กนิ
รอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(2) คา่ใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมที%เกี%ยวขอ้งในการจัดตั
งกองทุน เชน่ค่าธรรมเนียมในการจัดตั
งกองทุนและจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิของกองทนุกับสํานักงาน คา่ที%ปรกึษาทนายความ ในชว่งจัดตั
งกองทนุ เป็นตน้ 

(3) คา่แปลหนังสอืชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 

(4) คา่ใชจ่้ายในการสอบบัญช ี

(5) คา่ที%ปรกึษากฎหมาย 

(6) ค่าจัดทํา จัดพมิพ์ แบบฟอรม์คําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับ
ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื%นๆ ที%เกี%ยวขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ่้ายในการจัดเตรยีมและจัดส่ง
เอกสารดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายอื%นๆที%เกี%ยวเนื%องกับกองทนุ 

(7) ค่าจัดทํา ค่าพมิพ์หนังสือชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถงึผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ 

(8) คา่ใชจ่้ายในการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพร์ายวันหรอืสิ%งพมิพ์
อื%นใด 

(9) คา่ใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม และ/หรอื คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ที%เกดิขึ
นหรอืเกี%ยวเนื%องกับการลงทุนหรอืมไีวใ้น
ทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยทั์
งในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการแลกเปลี%ยนเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย
ที%เกี%ยวขอ้งกับการป้องกันความเสี%ยงในอัตราแลกเปลี%ยนเงนิตรา หรอืความเสี%ยงที%เกี%ยวขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย์
ทั 
งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมอื%น ๆ ตามที%จ่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียม
อื%นใดเพื%อใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยต์ามที%กําหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้   

(10) ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ่้ายที%เกดิขึ
นจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนนิคด ีเพื%อ
การรับชําระหนี
ใดๆ ของกองทนุ และ/หรอื คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชนท์ี%ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏบัิตหินา้ที%หรือเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื%อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืเมื%อ
ไดร้ับคําสั%งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการ
ดําเนนิคดทีางศาลเพื%อรักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้ 
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(11) คา่จัดเตรยีมรายงานต่างๆ สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคา่ใชจ่้ายตา่งๆที%เกดิขึ
นจากการปฏบัิตติามกฎหมาย
หรอืประกาศของสํานักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานที%มอํีานาจตามกฎหมาย 

(12) คา่ใชจ่้ายในการจัดทํา จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศใน
หนังสอืพมิพ์รายวัน ที%นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศการแกไ้ขเพิ%มเตมิโครงการ การปิด
สมดุทะเบยีนเพื%อจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(13) คา่ใชจ่้ายเกี%ยวเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทนุ คา่ใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(14) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบัญชกีองทนุ 

(15) ค่าใชจ่้ายในการรับชําระเงนิค่าซื
อหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรม 
เนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้ 

(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ่้ายที%เกี%ยวขอ้งกับการทํารายการลงทุน และ/หรอืค่าใชจ่้ายอื%นๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ 
ค่าจดทะเบียนกับผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั
งค่าใชจ่้าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที%เกี%ยวเนื%องกับการจัดหา 
ไดม้า รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์  ซึ%งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที%
นอกเหนือไปจากที%ระบุไวใ้นขอ้ 15.2.2  "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้ 

(17) คา่ใชจ่้ายที%เกดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade) 

(18) คา่ใชจ่้ายเกี%ยวกับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ที%
เรยีกเก็บรายปี ตามที%จ่ายจรงิ โดยจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(19) คา่ใชจ่้ายตา่งๆ ในการชําระบัญช ีและเลกิกองทนุ 

(20) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ่้ายอื%นๆ ที%เกี%ยวเนื%องกับกองทนุ 

หมายเหตุ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทั
งหมดเป็นอัตราที%รวมภาษีมูลคา่เพิ%ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื%นใดในทํานองเดยีวกัน  

คา่ใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ
คํานวณทุกวันและจะเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ทั
งนี
การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี%ยนไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสําคัญ 

คา่ใชจ่้ายขอ้ 15.2.6 (1 – 20) จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามที%จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทั
งจํานวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวมเฉลี%ยเท่ากันทกุวันตามระยะเวลาที%จะไดร้ับประโยชนจ์ากคา่ใชจ่้ายนั
น
หรอืตามระยะเวลาที%เหมาะสม  

ทั 
งนี
การตัดจ่ายค่าใชจ่้ายดังกล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี%กําหนดโดยสมาคมนักบัญช ีและผูส้อบ
บัญชรีับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ%ง หากมกีารเปลี%ยนแปลงเกี%ยวกับภาษีมลูค่าเพิ%ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื%นใด
ในทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%จะเปลี%ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถอืว่าไดร้ับมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทนุแลว้ 

15.3. คา่ธรรมเนยีมที=เรยีกเก็บจากผูส้ ั=งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : 

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

4. LHSTRATEGY-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

5. LHSTRATEGY-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

6. LHSTRATEGY-E 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

-40- 

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต:ิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

- ชนดิจ่ายปันผล: ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

- ชนดิสะสมมลูคา่: ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ทั
งนี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละราย
ไม่เท่ากันขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะ 
เวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

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

ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

4. LHSTRATEGY-DSSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

5. LHSTRATEGY-ASSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

6. LHSTRATEGY-E ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  
- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต:ิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
- ชนดิจ่ายปันผล: ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
- ชนดิสะสมมลูคา่: ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทุนที%ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
- ชนิดเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที%ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วย
ลงทนุ 
- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ  
- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที%ใชคํ้านวณราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ 
ทั
งนี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื
อคนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไมเ่ท่ากันขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี=ยนหนว่ยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

4. LHSTRATEGY-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

5. LHSTRATEGY-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

6. LHSTRATEGY-E ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 
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รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต:ิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิจ่ายปันผล : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิสะสมมลูคา่ : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่ : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทั
งนี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไมเ่ท่ากันขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุสําหรับการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : ม ี 

ชื=อยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. LHSTRATEGY-R ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. LHSTRATEGY-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. LHSTRATEGY-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

4. LHSTRATEGY-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

5. LHSTRATEGY-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

6. LHSTRATEGY-E 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ%มเตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการสับเปลี%ยนออก : 

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต:ิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิจ่ายปันผล : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิสะสมมลูคา่ : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่ : อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทั
งนี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไมเ่ท่ากันขึ
นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุสําหรับการสับเปลี%ยนหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 

15.3.4   คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทุน : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต:ิ ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

- ชนดิจ่ายปันผล: ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 
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- ชนดิสะสมมลูคา่: ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่ : ตามที%นายทะเบยีนกําหนด  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.5   คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต:ิ ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

- ชนดิจ่ายปันผล: ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

- ชนดิสะสมมลูคา่: ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

- ชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล : ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

- ชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูคา่ : ตามที%นายทะเบยีนกําหนด  

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์: ตามที%นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.6  คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองที=กําหนดในโครงการ (Exit fee) : ไมม่ ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

15.3.7  คา่ธรรมเนยีมอื=นๆ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอัตราที%ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบันการเงนิกําหนดโดยบรษัิท
จัดการจะหักจากจํานวนค่าขายคนืหน่วยลงทนุนั
นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ื
อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราที%ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิ
กําหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

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

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี
 เป็นอัตราที%ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ%ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื%นใด
ทํานองเดยีวกัน 

15.4 วธิกีารคํานวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั
งหมดเป็นอัตราที%ยังไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ%ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื%นใดในทํานอง
เดยีวกัน  

คา่ใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ
คํานวณทุกวันและจะเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ทั
งนี
การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี%ยนไดต้าม
ความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสําคัญ 

ค่าใชจ่้ายขอ้ 15.2.6 (1 – 20) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที%จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทั
งจํานวน
หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลี%ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที%จะไดร้ับประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั
น
หรอืตามระยะเวลาที%เหมาะสม  

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

15.5 การเปลี=ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

1   ในกรณีที%บรษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายตามที%ไดร้ะบไุวใ้นโครงการและไดดํ้าเนนิการ
ดังกล่าวแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั%วถงึภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที%มกีารลด
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายดังกล่าว  ทั 
งนี
 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระทําโดยวธิกีารที%เหมาะสมอันทําใหม้ั%นใจไดว้่าผู ้
ลงทุนไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าว เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื ณ สถานที%ในการซื
อขายหน่วย
ลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่สํานักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิ%มเตมิ
โครงการในเรื%องดังกลา่วเมื%อบรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ 
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2   ในกรณีที%บรษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ%มขึ
นตามที%ระบุไวใ้นโครงการ บรษัิท
จัดการตอ้งคํานึงถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ และตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั%วถงึดว้ยวธิกีารที%เหมาะสมอันทําใหม้ั%นใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มูล
ดังกล่าว โดยอย่างนอ้ยตอ้งจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที%ในการซื
อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื
อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั 
งนี
 ตามหลักเกณฑ์
ดังตอ่ไปนี
 

2.1  ในกรณีที%การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ%มขึ
นไม่เกนิกวา่อัตราขั 
นสงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเดมิ
ตามที%ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทําการกอ่น
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายเพิ%มขึ
น 

2.2  ในกรณีที%การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ%มขึ
นเกนิกว่าอัตราขั 
นสงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเดมิ
ตามที%ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกลา่วได ้ ทั 
งนี
 ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 
ปีนับแต่วันที%บรษัิทจัดการประสงคจ์ะขึ 
นค ่าธรรมเนียมหรอืค ่าใชจ้่ายดังกล่าว ใหบ้รษิัทจัดการดําเนนิการตาม
หลักเกณฑดั์งนี
 

(ก)  ในกรณีที%การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ%มขึ
นไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั 
นสูงดังกล่าว ให ้
บรษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใชจ่้ายที%เพิ%มขึ
นดังกลา่ว 

(ข)  ในกรณีที%การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิ%มขึ
นเกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั 
นสูงดังกล่าว บรษัิท
จัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 2.1 

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

3  ในกรณีที%กองทุนไดร้ับผลตอบแทนสูงกว่าที%ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจัดการเพิ%มเตมิได ้ทั 
งนี
 ไมเ่กนิเพดานคา่ธรรมเนียมการจัดการที%ระบไุวใ้นโครงการ 

15.2 หมายเหต ุ: 

ไมม่ ี

16 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที=มลูคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุนราคา
ขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ : ในประเทศ  

16.2 เงื=อนไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที%สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด  

(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

(1.3) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล 

(1.4) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า 

(1.5) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพื%อการออมและจ่ายเงนิปันผล 

(1.6) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพื%อการออมและสะสมมลูค่า  

(1.7) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั
น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองแต่ละชนดิหน่วยลงทนุรวมกันจะเท่ากับมลูค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม ซึ%งผลประโยชนท์ี%เกดิจากการ
ลงทนุจะถอืเป็นประโยชนข์องกองทนุรวม และจะถกูปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ 

วธิกีารคํานวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันสว่นมูลค่าทรัพยส์นิสุทธจิะตอ้งมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนนั
น จะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่นใหกั้บ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี%ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
กรณีวันแรกของการคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลี%ยโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที%ขายไดทั้
งหมดของแตล่ะชนดิหน่วย
ลงทนุ 



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

-44- 

หลังจากนั
น ปรับปรุงรายการที%เกี%ยวขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (ไดแ้ก ่รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซื
อ
คนืหน่วยลงทุน รายการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและรายการเงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิ เป็น
ตน้) และคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลังหักคา่ธรรมเนียมและมูลคา่หน่วยลงทนุของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 
ทั
งนี
 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที%คํานวณ จะตอ้งมีมูลค่าไม่ตํ%ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ตวัอยา่งการคํานวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

วันที% 1 มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี%จําหน่ายไดทั้
งหมดในชว่ง IPO 45,000 บาท มลูคา่ที%ตราไวต้อ่หน่วย = 10 บาท  
(แบ่งเป็น 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท  และ 4. ชนิด ASSF 
5,000 และ 5. ชนดิ DSSF 10,000 และ 6. ชนิด E 5,000) และสมมุตมิผีลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมยีอด
ซื
อขายหน่วยลงทนุ ดังนี
 
1. ชนดิ A 10,000 บาท และ 2. ชนดิ D 5,000 บาท และ 3.ชนดิ R 5,000 บาท  และ 4. ชนดิ ASSF 5,000 บาท และ 
5. ชนดิ DSSF 10,000 บาท และ ชนดิ E 5,000 บาท 

  
กองทุน

รวม 
ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ ASSF ชนดิ DSSF ชนดิ E 

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธทิี%จําหน่ายไดห้ลังหัก
คา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

45,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 

ผลประโยชน์ที%เกดิขึ
นในวันแรก 5,000 บาท 
วธิคีดิการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิ A = 5,000x10,000/50,000=1,000 
-ชนดิ D = 5,000x10,000/50,000=1,000 
-ชนดิ R = 5,000x5,000/50,000= 500  
-ชนดิ ASSF = 5,000x5,000/50,000= 500  
-ชนดิ DSSF = 5,000x10,000/50,000= 
1,000 
-ชนดิ E = 5,000x5,000/50,000= 500 

5,000.00    1,111.11     1,111.11       
555.56  

      555.56     1,111.11  555.56 

รายการคา่ใชจ่้ายที%เกี%ยวขอ้งกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนดิ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทุน 

50,000.00 11,111.11 11,111.11 5,555.56 5,555.56 11,111.11 5,555.56 

รายการคา่ใชจ่้ายของกองทุนรวมตอ่วัน (/365) 
              

 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
 - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คดิอัตราเท่ากันทั 
ง 3 ชนดิหน่วยลงทุน) 

(1.10) (0.24) (0.24) (0.12) (0.12) (0.24) (0.12) 

(0.15) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03) (0.02) 

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 49,998.75 11,110.83 11,110.83 5,555.42 5,555.42 11,110.83 5,555.42 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 4,500.0000 1,000.0000 1,000.0000 500.0000 500.0000 1,000.0000 500.0000 

มูลคา่หน่วยลงทุน (ตอ่หน่วย) 11.1108 11.1108 11.1108 11.1108 11.1108 11.1108 11.1108 

วันที% 2 ทําการเพิ%ม-ลดหน่วยจากการซื
อหน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันทําการกอ่นหนา้  
(1. ชนดิ A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 5,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท  และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. 
ชนดิ DSSF 10,000)  
และสมมุตมิผีลประโยชน์ในวันที%สอง 5,500 และในวันนี
มยีอดซื
อหน่วยลงทุนชนดิ A  10,000 บาท และมยีอดรับซื
อคนื
หน่วยลงทนุชนดิ ASSF 1,000 บาท 

  
กองทุน

รวม 
ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R 

ชนดิ 
ASSF 

ชนดิ DSSF ชนดิ E 

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวันกอ่นหนา้ 
(บาท) 

49,998.75 11,110.83 11,110.83 5,555.42 5,555.42 11,110.83 5,555.42 

ปรับปรุงมูลคา่เพิ%ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทํา
การกอ่นหนา้ 

              

1) ชนดิ A (+10,000 บาท)  10,000.00 10,000.00           

        

2) ชนดิ D (+5,000 บาท)  5,000.00   5,000.00         

3) ชนดิ R (+5,000 บาท)  5,000.00     5,000.00       

4) ชนดิ ASSF (+5,000 บาท)  5,000.00       5,000.00     

5) ชนดิ DSSF (+10,000 บาท)  10,000.00         10,000.00   
มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทุน 

84,998.75 21,110.83  16,110.83 10,555.42 10,555.42 21,110.83 5,555.42 
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กองทุน

รวม 
ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R 

ชนดิ 
ASSF 

ชนดิ DSSF ชนดิ E 

ผลประโยชน์ที%เกดิขึ
นในวันสอง 5,500 บาท 
วธิคีดิการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิ A = 
5,500x16,110.83/84,998.75=1,366.02 
-ชนดิ D = 
5,500x16,110.83/84,998.75=1,042.48 
-ชนดิ R = 5,500x10,555.42/84,998.75= 
683.01 
-ชนดิ ASSF = 
5,500x10,555.42/84,998.75= 683.01  
-ชนดิ DSSF = 
5,500x21,110.83/84,998.75= 1,366.02 
-ชนดิ E = 5,500x5,555.42/84,998.75= 
359.47 

5,500.00    1,366.02  1,042.48 683.01 683.01 1,366.02 359.47 

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทุน 90,498.75 22,476.85 17,153.32 11,238.42 11,238.42 22,476.85 5,914.89 
รายการคา่ใชจ่้ายของกองทุนรวมตอ่วัน (/365) 

              

 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
 - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คดิอัตราเท่ากันทั 
ง 3 ชนดิหน่วยลงทุน) 

(1.99) (0.49) (0.38) (0.25) (0.25) (0.49) (0.13) 

-0.27 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.07 -0.02 

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 90,496.50 22,476.29 17,152.89 11,238.14 11,238.14 22,476.29 5,914.74 
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
หน่วยลงทุนเพิ%มขึ
นจากการขายหน่วยลงทุน 
ดังนี
 
1) ชนดิ A = 10,000/11.1108= 900.0224 
2) ชนดิ D = 5,000/11.1108= 450.0112 
3) ชนดิ R = 5,000/11.1108= 450.0112 
4) ชนดิ ASSF = 5,000/11.1108= 450.0112 
5) ชนดิ DSSF = 10,000/11.1108= 
900.0224 

7,650.0784 1,900.0224 1,450.0112 950.0112 950.0112 1,900.0224 500.0000 

มูลคา่หน่วยลงทุน (ตอ่หน่วย) 11.8295 11.8295 11.8295 11.8295 11.8295 11.8295 11.8295 

วันที% 3 ทําการเพิ%ม-ลดหน่วยจากการซื
อหน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันทําการกอ่นหนา้  
(จากรายการซื
อหน่วยลงทนุชนดิ A 10,000 บาท และมยีอดซื
อหน่วยลงทนุชนดิ E 10,000 บาท)  
และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันที%สาม 3,000 และ ในวันนี
มีการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนชนิด D 1,000 บาท 
และ ชนดิ DSSF 1,500 และมกีารขายคนือัตโนมัต ิ1,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ ASSF 
ชนดิ 
DSSF 

ชนดิ E 

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวันกอ่น
หนา้ (บาท) 

90,496.50 22,476.29 17,152.89 11,238.14 11,238.14 22,476.29 5,914.74 

ปรับปรุงมูลคา่เพิ%ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทํา
การกอ่นหนา้ 

  
          

  

1)   ซื
อหน่วยลงทุนชนดิ A (+10,000 บาท) 10,000.00 10,000.00            

2)   ซื
อหน่วยลงทุนชนดิ E (+10,000 บาท) 10,000.00           10,000.00 
3) จ่ายเงนิปันผลชนดิ D (-1,000 บาท) -1,000.00   (1,000.00)         
3) ขายคนือัตโนมัตชินดิ R (-1,000 บาท) -1,000.00     (1,000.00)       
3) จ่ายเงนิปันผลชนดิ DSSF (-1,500 บาท) 

-1,500.00         -1,500.00   
มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทุน 

106,996.50 32,476.29 16,152.89 10,238.14 11,238.14 20,976.29 15,914.74 

ผลประโยชน์ที%เกดิขึ
นในวันที%สาม 3,000 
บาท 
วธิคีดิการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิ A = 
3,000x32,476.29/106,996.50=1,366.02 
-ชนดิ D = 
3,000x16,152.89/106,996.50=1,042.48 
-ชนดิ R = 
3,000x10,238.14/106,996.50= 683.01 
-ชนดิ ASSF = 
3,000x11,238.14/106,996.50= 683.01  
-ชนดิ DSSF = 
3,000x20,976.29/106,996.50= 1,366.02 
-ชนดิ E = 
3,000x15,914.74/106,996.50= 359.47 

3,000.00 910.58 452.90 287.06 315.10 588.14 446.22 

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย 109,996.50 33,386.87 16,605.79 10,525.21 11,553.24 21,564.43 16,360.97 

รายการคา่ใชจ่้ายของกองทุนรวมตอ่วัน  
(/ 365)               
 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 
0.802% 
 - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) 
= 0.107% 
(คดิอัตราเท่ากันทั 
ง 3 ชนดิหน่วยลงทุน) 

(2.42) (0.73) (0.36) (0.23) (0.25) (0.47) (0.36) 

(0.32) (0.10) (0.05) (0.03) (0.03) (0.06) (0.05) 
มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 109,993.76 33,386.04 16,605.37 10,524.94 11,552.96 21,563.89 16,360.56 
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  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ ASSF 
ชนดิ 
DSSF 

ชนดิ E 

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
1) ชนดิ A = 10,000/11.8295= 845.34 
2) ชนดิ R = (1,000)/11.8295= (84.53) 
3) ชนดิ E = 10,000/11.8295= 845.34 

9,286.2343 2,745.3676 1,450.0112 895.4767 950.0112 1,900.0224 1,345.35 

มูลคา่หน่วยลงทุน (ตอ่หน่วย) 11.84481869 12.1609 11.4519 11.7535 12.1609 11.3493 12.1609 

2.  บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื
อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
  เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี%ยนแปลงเป็นอยา่งอื%น  

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิ
นวันทําการ  

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ
นวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุน ทั
งนี
 ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิ
นวันทําการซื
อ
ขายหน่วยลงทนุนั
นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุ  

 (2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื
อคืนหน่วยลงทุน 
ดังตอ่ไปนี
  

(ก) วันทําการกอ่นวันทําการซื
อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป    

(ข) วันทําการซื
อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ค) วันทําการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการถัดไป   ทั 
งนี
 เฉพาะในกรณีที%กองทุนรวมกําหนด
วันทําการซื
อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั 
งหา่งกันยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื%อการจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายในวันทําการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมเปิดที%ซื
อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื%อผูล้งทุน
ประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื
อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื
อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายในวันทําการถัดไป   

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมดเมื%อสิ
นวันทําการ
ที%คํานวณนั
น  

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุน ที%ประกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดร้ับการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พื%อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวภายในเวลาที%ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลใน
การตัดสนิใจลงทุนได ้และปิดประกาศไวใ้นที%เปิดเผย ณ ที%ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศ
ดังกลา่วไว ้ณ สถานที%ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี%
จะประกาศในชอ่งทางอื%นที%เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน 

ในกรณีที%การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที%จัดขึ
นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื%นที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธแิละ
มลูคา่หน่วยลงทนุภายในสี%วันทําการถัดไปก็ได ้

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

3. การใชตั้วเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี
 

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล 

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

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที%คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที% 5 ทิ
ง และประกาศราคาขายและราคารับซื
อคนืหน่วยลงทนุตามที%คํานวณไดใ้น (3.2) 
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(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที% 5 ทิ
ง 

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

4. ในกรณีดังตอ่ไปนี
 ใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ 2 

(4.1) เมื%อบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื
อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั%งซื
อหรือคําสั%งขายคืนหน่วย   
ลงทนุ ตามหลักเกณฑท์ี%สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

(4.2) เมื%อมเีหตทุี%บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยไดร้ับการยกเวน้ตั 
งแตวั่นที%ปรากฎเหตดัุงกล่าว 

16.3 แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หนว่ยลงทุน และราคาหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื
อคนืหน่วยลงทุน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอื%นที%บรษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสม 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที=มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีที%ราคาหน่วยลงทุนที%ไม่ถูกตอ้งแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้งนอ้ยกว่าหนึ%งสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทนุที%ถูกตอ้งตั 
งแตห่นึ%งสตางคข์ึ
นไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที%ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะ
จัดทําและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที%พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีสําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที%ทําการของบรษัิทจัดการ เพื%อใหสํ้านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอย่างนอ้ย ดังตอ่ไปนี
 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที%ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตุที%ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื%อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง ทั 
งนี
 เวน้แต่ในกรณีที%ราคาหน่วยลงทนุที%ไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที%ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั 
งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื
อขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

2. ในกรณีที%ราคาหน่วยลงทุนที%ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้งตั 
งแต่หนึ%งสตางค์ขึ
นไป และคดิเป็น
อัตราตั 
งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับตั
งแตวั่นที%
พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และดําเนินการดังต่อไปนี
เฉพาะวันที%ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที%
ถกูตอ้งตั 
งแตห่นึ%งสตางคข์ึ
นไป และคดิเป็นอัตราสว่นตั
งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง 

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ
นภายในวันทําการถัดจาก
วันที% บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัด
จากวันที%คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ
นเพื%อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการ
ถัดจากวันที%บรษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทั 
งนี
 รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังต่อไปนี
   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที%ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตุที%ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมื%อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

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

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที%ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้งภายในวันที%ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพื%อใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบชื%อกองทุนรวมที%มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) 
และวัน เดอืน ปีที%มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทําการนับแต่วันที%ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล
ในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ  และดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพื%อใหผู้ซ้ ื
อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในชว่ง
ระยะเวลาที%ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้วันทําการนับ
แตวั่นที%ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว 

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

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี
 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที%ไมถ่กูตอ้งตํ%ากวา่ราคาหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตดัิงนี
 

(ก) กรณีที%เป็นการขายหน่วยลงทนุใหบ้รษัิทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื
อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ%งมมีลูค่า
เทา่กับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที%ไมถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ ื
อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที%
จะตอ้งลดใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที%ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนที%เหลอือยู่นั 
นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที%ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี 
เพื%อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด เวน้แต่การที%ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที%ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั 
งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื
อขาย
หลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดัุงกล่าว 

(ข) กรณีที%เป็นการรับซื
อคนืหน่วยลงทุนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ%มจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ%งมมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที%ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื%อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่า
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื%อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที%ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที%ถกูตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบัิตดัิงนี
 

(ก) กรณีที%เป็นการขายหน่วยลงทุนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ%มจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื
อหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึ%งมมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที%ไมถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที%ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวม
เปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาเพื%อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที%เป็นการรับซื
อคนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ%งมมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที%ไมถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที%ถูกตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทุนที%
จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที%ขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนที%เหลอือยู่นั 
นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที%ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี  
เพื%อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด  เวน้แต่การที%ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที%ไม่อาจ
ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั 
งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศูนยซ์ื
อขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว 

ในกรณีที%บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ื
อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึหนึ%งรอ้ยบาท  บรษัิทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที%มีการจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน  
แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วันทําการนับแต่
วันที%ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื%อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ื
อหน่วยลงทุนตาม 
(2)(ก)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจ่ายเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

(3)  บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ที%เกดิขึ
นจากมูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ ค่าใชจ่้ายในการประกาศ 
การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื
อหน่วยลงทุน
และผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที%มูลค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดังกล่าว  มสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที%ไมอ่าจควบคมุได ้

17 ชื=อผูเ้กี=ยวขอ้ง 

17.1  ชื=อบรษิทัจดัการ 

ชื%อ : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 

17.2  ชื=อผูด้แูลผลประโยชน ์

ชื%อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 

17.3  ชื=อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4  ชื=อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) 

ชื%อ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที% และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี
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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 เกยีรตกัิงวาฬไกล หรอื นางขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล 

17.7  การแตง่ต ั�งคณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18 รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัที=ส ิ�นสุดรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปีนับจากวันที%จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

18.2. วนัที=ส ิ�นสุดรอบบญัชคีร ั�งแรก : ประมาณ 1 ปีนับจากวันที%จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

18.3. รายละเอยีดเพิ=มเตมิ :  

วันสิ
นสดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปีนับจากวันที%จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

วันที%สิ
นสดุรอบบัญชคีรั 
งแรก :  ประมาณ 1 ปีนับจากวันที%จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

19. การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

เป็นไปตามที%ระบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรื%อง "หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 

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

20. ขอ้กําหนดอื=นๆ 

20.1 ขอ้มลูเพิ%มเตมิสําหรับกองทนุรวมเพื%อการออม  

1. บรษัิทจัดการจัดใหม้รีะบบในการตรวจสอบรายการซื
อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื%อผูถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คนืหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุนบรษัิทจะคํานวณตน้ทนุ  ผลประโยชน ์ และหักเงนิลงทุนแต่ละรายการตามวธิกีาร “เขา้กอ่น 
ออกกอ่น” (First In First Out – FIFO) โดยเรยีงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที%ปรากฏในระบบนายทะเบยีน  

2. หนังสอืรับรองการซื
อหน่วยลงทุน หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื%อการออม และหนังสอืแสดง
การขายคนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจัดใหม้ีการจัดทําหนังสอืรับรองการซื
อหน่วยลงทุน หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน หนังสอืแสดงการ
ขายคนืหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามรูปแบบ วธิกีารและหลักเกณฑท์ี%สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนประกาศ
กําหนด และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดังนี
 

2.1 หนังสือรับรองการซื
อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื%อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื%อมี
รายการซื
อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามที%ระบุไวใ้นโครงการจัดการ
กองทุนรวมเพื%อการออม เพื%อเป็นขอ้มูลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื%นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคล
ธรรมดา 

ทั
งนี
 บรษัิทจัดการจะยตุกิารจัดทําหนังสอืรับรองการซื
อหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื%อการออมสําหรับยอดซื
อหน่วยลงทนุ
ตั 
งแตวั่นที%สิ
นสดุการไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิไดสํ้าหรับเงนิไดเ้ท่าที%จ่ายเป็นคา่ซื
อหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื%อ
การออม 

2.2 หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื%อการออม ที%ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืเพื%อไปลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื%อการออมอื%น  จัดสง่หนังสอืดังกลา่วพรอ้มเช็คค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืวธิกีารอื%นใดในการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื%อการออมไปยังกองทุนรวมเพื%อการออมอื%น ภายใน 5 
วันทําการนับแต่วันที%ไดร้ับคําสั%งจากผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื%อเป็นขอ้มูลในการจัดทําทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนต่อเนื%อง  
และเพื%อใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มที%จะใหเ้จา้พนักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

2.3 หนังสอืแสดงการขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื%อการออม จัดส่งหนังสอืดังกล่าวใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื%อมี
รายการขายคนืหน่วยลงทุนเพื%อเป็นขอ้มูลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในการดําเนนิการยื%นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาเพิ%มเตมิ หรอืเก็บไวเ้ป็นหลักฐานใหเ้จา้พนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้
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20.2 กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ=งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที=
จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั�งหมด 

ในกรณีที%บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงที%เกนิกว่าหนึ%งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิ
ขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 5.2.7.1 (3) และในกรณีที%กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมตริายชนิดหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที%เกนิ
กว่าหนึ%งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั
น เวน้แต่ชนดิหน่วยลงทุนนั
นมบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียง
รายเดยีวหรอืกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดนั
น บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็ม
ตามจํานวนที%ถอือยู ่

โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันนั
นใหม้จํีานวนไมเ่กนิ
หนึ%งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมดของกองทุนรวมนั
นภายในสองเดอืนนับแต่วันที%ปรากฏกรณี
ดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั
นทันที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

20.3 การแกไ้ข เปลี=ยนแปลง เพิ=มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปลี%ยนแปลง เพิ%มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที%
เห็นสมควรในกรณีที%สว่นราชการต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรอื หน่วยงานอื%นใดที%มอํีานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลี%ยน แกไ้ข เพิ%ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั%งการ ผ่อนผันใน
เรื%องต่างๆ ที%เกี%ยวเนื%องกับหลักเกณฑ ์เงื%อนไข วธิีการจัดตั
งจัดการ และ/หรือวธิกีารบรหิารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็น
เรื%องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบียบปฏิบัต ิเงื%อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทั
งนี
โดยถือว่าไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย ทั
งนี
การแกไ้ขเปลี%ยนแปลงเพิ%มเติมดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที%สํานักงาน
ประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สั%งการ ใหส้ามารถกระทําได ้ 

20.4 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื=องจากการที=กองทนุใชบ้รกิารบคุคลอื=น (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื%อกองทุนจากบุคคลที%เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื%องมาจากการใชบ้รกิารของ
บคุคลดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี
 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที%รับไวนั้
นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที%มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี%ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมที%แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนั
นบ่อยครั 
งเกนิความจําเป็นเพื%อใหก้องทุน
ไดร้ับประโยชนจ์ากบคุคลดังกลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ%งใหแ้ก่กองทุนรวมที%อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง
กระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ี%อาจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนั
นดว้ย 

20.5  การกูย้มืเงนิหรอืการทําธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื�อคนื 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื
อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงื%อนไข และวธิกีารที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.6 การดํารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที%บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี%ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการทําประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการจะเปลี%ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื%นเขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ%งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ%งหนึ%งของจํานวนหน่วย
ลงทนุที%จําหน่ายไดแ้ลว้ทั
งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นที%บรษัิทจัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดํารง
ความเพียงพอของเงนิกองทุนดังกล่าว ทั 
งนี
 หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานพจิารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 
และในกรณีที%มคีา่ใชจ่้ายเกดิขึ
นจากการเปลี%ยนบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายดังกล่าว  

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการภายในระยะเวลาที%กําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

20.7 การบรกิารซื�อขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ื=นๆ เพิ=มเตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารซื
อขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการซื
อขายแบบอื%นๆ เพิ%มเตมิ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื%อนไขที%บรษัิทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนเริ%มใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ี%สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื
อคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

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



หนังสอืชี
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี
 

-51- 

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

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืที%บรษัิทจัดการแต่งตั 
ง อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ%มเตมิจากผูส้นใจสั%งซื
อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุน หรอืบุคคลที%เกี%ยวขอ้งกับผูล้งทุนตามคําจํากัด
ความของกฎหมายหรอืตามที%หน่วยงานที%มีอํานาจกําหนด ทั
งกอ่นและหรอืภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั 
งนี

เพื%อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื%นที%เกี%ยวขอ้ง หรือ
เพื%อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสั%งการของหน่วยงานผูม้อํีานาจ ทั
งนี
 บรษัิทจัดการและ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืมหีนา้ที%ตอ้งทําความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจน์
ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนมหีนา้ที%แจง้การเปลี%ยนแปลง
ขอ้มูลเกี%ยวกับการรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื
อคนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายที%เกี%ยวขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการและ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื
อคนืจําเป็นตอ้งดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั
งการเปิดบัญชเีพื%อใชบ้รกิารใหม ่
การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั
งการดําเนินการอื%นๆ ตามที%
หน่วยงานผูม้อํีานาจกําหนดแนวทาง 

20.9      ขอ้กําหนดเกี=ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที%เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ%งต่อไป
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชวั้นที% 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที%
ไม่ใช่สัญชาติอเมรกัินนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี%ยวกับ
บัญชขีองบุคคลที%อยู่ในบังคับตอ้งเสียภาษีใหกั้บประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ%งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติ
อเมรกัิน ผูซ้ ึ%งมถีิ%นที%อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึ%งมถีิ%นที%อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึ%งเปิดหรอืมไีวกั้บ FFI นั
น 
นอกจากนี
ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที%มีขอ้กําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที%คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ%งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที%เกี%ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึ%งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ที%ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกัิน
และบุคคลที%มีลักษณะตามหลักเกณฑท์ี% FATCA กําหนด หนา้ที%ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื%อหาความสัมพันธข์อง
ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที%ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื%อปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ  
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั
นจะไดร้ับผลกระทบที%
สําคัญในสองกรณี คอื 

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั 
งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั
งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทุน ที%เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการ
ทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึ%งอาจทําใหก้องทุนรวมไม่
สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อคนืหน่วยลงทนุไดอ้กีต่อไป  

เพื%อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั
งเพื%อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื%อปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละ
ขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง และเพื%อใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผกูพัน
ภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึ%งรวมทั
งผูท้ี%
เกี%ยวขอ้งกับการปฏบัิตงิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซื
อ
คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี
 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที%เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที%กฎหมาย
ต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เชน่ ชื%อ ที%อยู ่
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
เงนิปันผลที%ไดร้ับ เป็นตน้)ที%มอียู่ในบัญชทัี
งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนั
นกับบรษัิทจัดการ ใหกั้บหน่วยงานของรัฐทั
งใน
และตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที%เกี%ยวขอ้ง 
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(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ%มเตมิ เพื%อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี%ยวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมรกัินหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที%
กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื%อขอ้มลูที%เคยให ้
ไวม้ีการเปลี%ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื%อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที%
เกี%ยวขอ้ง (ในกรณีที%เป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทั 
งนี
 เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกล่าว 

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

เพื%อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที%จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั
งเพื%อใหก้องทุนหรอืผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิ%มขึ
นหากมกีารดําเนนิการที%สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที%เกี%ยวขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีที%ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที%บรษัิทจัดการกําหนด 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ%งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี
ตามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที%บริษัทจัดการแจง้นี
แลว้ และ/หรือได ้
ดําเนนิการตามขอ้ตกลงที%ไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมร่ับคําสั%งซื
อ/ สบัเปลี%ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงนิ ณ ที%จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิที%ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนรายนั
นได ้เพื%อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง ทั
งนี
 ตอ้งไม่ขัด
กับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื%นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับ
ประโยชนเ์พิ%มขึ
น หากมกีารดําเนนิการที%สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที%เกี%ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพื%อหลีกเลี%ยงมิใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที%ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที%เกี%ยวขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหัก ณ ที%จ่าย หรอืถกูปิดบัญชธีนาคารตามที%กลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึ%ง
ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนที%เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา
(หรอืเป็นบคุคลตามที%กฎหมายตา่งประเทศที%เกี%ยวขอ้งกําหนด)เทา่นั
น  

ทั 
งนี
 ในกรณีที%กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ%มเตมิขอ้กําหนดเพื%อรองรับการดําเนนิการตามที%บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี%เกี%ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
ขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื%นใดที%ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ 

21.  การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดท้ี= ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที% บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามที ประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเปลี%ยนให ้
บรษัิทจัดการรายอื%นเขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ%งคดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนท ีจําหน่ายได ้
แลว้ทั
งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นที%รูห้รอืควรรูว้า่ไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทั 
งนี
 หากมเีหตุจําเป็น
และสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโ้ดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีท ีมคีา่ใชจ่้ายเกดิขึ
นจากการเปลี%ยนบรษัิท
จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ่้ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาท ีกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

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

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั 
งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที%ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั
งนี
 การลงนาม
ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ที%ไดร้ับการแตง่ตั 
งโดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทั
งปวง 

การที%ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื
อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี
 ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที%จะผูกพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

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


