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(ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563)  

 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือ

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและ/หรือ

ต่างประเทศ อนึ่ง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

ตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศได้ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพ่ิมเติมในตราสารสกุลเงินต่างประเทศ

หลังปิดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน 

• เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จึงอาจท าให้กองทุนมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ดังนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียน (hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดย

พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบ้ีย 

อัตราแลกเปล่ียนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ

ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดสะสม

มูลค่า ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้  

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ

หน่วยลงทุน ทรัพยส์ินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกค านวณมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะน าเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ทั้งจ านวน 

• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชี้ชวน 

• ในกรณีที่กองทุนนี้ไมส่ามารถด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มี 

ค าสั่งไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ

สงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 

เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ลงทุนได้ 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน 

• ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.lhfund.co.th 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความ

ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
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จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

 

 

 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หนว่ย 

ภายในเวลาท าการของบริษัทจัดการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการแต่งตั้งข้ึน (ถ้ามี) 

 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

 

 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากัด 
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ค าศัพท ์
 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“โครงการ”  หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 

“กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ

กองทุนเปิด” 

หมายถึง กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 

“หน่วยลงทุน”  หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้   

“หนังสือชี้ชวน” หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดโดยประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

รวม 

“บริษัทจัดการ”  หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

“วันท าการ” หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการ 

“วันท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(Subscription Date)” 

หมายถึง วันท่ีบริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ท้ังนี้ 

ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

“วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(Redemption Date)” 

หมายถึง วันท่ีบริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคืน

หน่วยลงทุนได้ ท้ังนี้ ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  

“ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน”  

หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าท่ีขายหรือรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม 

“ผู้ดูแลผลประโยชน์”  หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

“มูลค่าหน่วยลงทุน”  หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดเมื่อส้ินวันท าการท่ีค านวณนั้น 

“ราคาขายหน่วยลงทุน 

(Subscription Price)” 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท าการขายหน่วยลงทุน  บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

“ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(Redemption Price)” 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

“การแก้ไขราคาย้อนหลัง” หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน 

“การชดเชยราคา”  หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี
มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวน

หน่วยลงทุน 

“ใบแสดงสิทธิ”  หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 

(Depositary receipt) 

“หลักทรัพย์อ้างอิง” หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้

เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ 

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“ส านักงานหรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  

หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและค าส่ังต่างๆ 

ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

“ตลาดหลักทรัพย์”  หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 
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“สมาคม”  หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

หลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ี

เก่ียวกับการจัดการลงทุน 

“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบัน

การเงิน 

“กิจการ” หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมี

หลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

“ค าเสนอซื้อ” หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

“ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย”์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี

ก าหนดให้จัดท างบการเงินรวม 

“กองทุน buy & hold” หมายถึง กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จน

ครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“การลดความเส่ียง” หมายถึง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 

derivatives ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เป็นการลดความเส่ียงท่ัวไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลด

ความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

เงินฝาก” 

หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลักษณะ
ท านองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน 

“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงได้กับเงิน
ฝาก โดยคู่สัญญาท่ีเทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืน 

เงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ  

เวลาใด ๆ 

“ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน” หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดังนี้ 
1. ตั๋วเงินคลัง   

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มี

ภาระผูกพัน 

“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงิน

ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทุน 

“บล.” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ 

“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท า

การซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย



หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ                                             กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

 

พิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังนี้ หากไม่มีงบ

การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังนี้ หากไม่มีงบ

การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ล่าสุด 

“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งก าหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า

ด้วยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

 

“ผู้มีภาระผูกพัน” หมายถึง ผู้ท่ีมีภาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก  

ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” หมายถึง ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุน

ส่วนบุคคล 
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หุ้นกู้ระยะส้ัน” หมายถึง หุ้นกู้ท่ีมีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

“B/E” หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” หมายถึง ตัวชี้วัดของกองทุนซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่

อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

“CIS operator” หมายถึง บุคคลดังนี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากส านักงานเว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” หมายถึง Derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของ

ทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงิน

ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ (credit event) 
ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม

ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตามที่ระบุใน

ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถ

ในการช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” หมายถึง ความเส่ียงด้าน FX 

“delta” หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 

underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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“derivatives on organized 

exchange” 
หมายถึง derivatives ท่ีซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนที่จะใช้ในการ

ค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 

“DW” หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“group limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอัตราส่วนการ

ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

“issue rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบ

ภายในประเทศ 

“NAV” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ

ทรัพย์สินซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“notional amount” หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives 

อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” หมายถึง สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ใน

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  

“P/N” หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถึง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่งได้จากการค านวณค่าตาม

มาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“Regulated market” หมายถึง ศูนย์กลางท่ีจัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจา

ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมท้ังให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารนั้น 
โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท า

หน้าท่ีก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ

หลักทรัพย์ 

“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities 

Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
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“single entity limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” หมายถึง Specific Investment Products 

“SN” หมายถึง ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” หมายถึง บล.ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ

เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable 

Subscription Right) 

“underlying” หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“บุคคลท่ี มีความสัมพันธ์หรือ

เชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ” 

หมายถึง บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)(ก)1. บริษัทแม่ได้แก่บุคคลท่ีถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 10 ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจัดการ 

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

แม่ท่ีจัดตั้งในประเทศ เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือ

จ านวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่ 

(1)(ก)3. บริษัทยาย (แม่นอก) หมายถึง บุคคลท่ีถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัท

แม่ท่ีจัดตั้งในต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่ 

(1)(ข) บริษัทลูก ได้แก่นิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือจ านวน

หุ้นส่วน 

1)(ค) บริษัทพี่น้อง ได้แก่นิติบุคคลท่ีมีบุคคลท่ีถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 
50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของนิติบุคคล

ดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

แล้วท้ังหมดของบริษัทจัดการด้วย 

(1)(ง) บริษัท ได้แก่นิติบุคคลท่ีมีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัทแม่เป็น

กรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด

ของนิติบุคคลนั้น 

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

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัท
ยาย(แม่ใน) และ/หรือของบริษัทแม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกิน

ร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม ได้แก่ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการควบคุมหรือส่ังการบุคคล
อ่ืนตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือส่ังการโดยบุคคลอ่ืนตาม (1) ไม่ว่าอิทธิพล

ดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอ่ืนใด 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ หรือบุคคลท่ีมีต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ

กรรมการ 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี  

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH DEBT INSTRUMENT  

1.3. ช่ือย่อ : LHDEBT  

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการจัดการกองทุนเปิด 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

1.7. อายุโครงการ : - ปี – เดือน – วัน 

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี : -     

(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) 

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่มี   

1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

1.11  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขาย 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ :      2,000,000,000 บาท 

2.2    เงื่อนไข:  

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของ

โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ 

2)    ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) 

แต่ไม่เต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนด

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2.3 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย    : 10.0000 บาท 

2.4 จ านวนหน่วยลงทุน                                  : 200,000,000 หน่วย 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก      :  10.0000 บาท  

2.6 มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งแรก               :  ไม่ก าหนด  

2.7 มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป             : ไม่ก าหนด 

2.8 มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน                    : ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน   :  ไม่ก าหนด 

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า       :  ไม่ก าหนด 

2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า      : ไม่ก าหนด  

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม                                 : ไม่มี 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท

และอัตราส่วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากท้ังในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมี
คุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสมกับระดับความเส่ียง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้

ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี้ 

3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่มี 

3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงท้ังใน

และต่างประเทศ 

3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :  

3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.7 การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด  

(active management) 

3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

ดัชนีชี้วัดของการลงทุน คือ  

1. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 30 

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

หมายเหตุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชี้ วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด

ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน

การตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการ

วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัว

ดัชนีของตัวชี้ วัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้ง

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ี

ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

3.10  ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 

3.11  รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ 

: ตราสารแห่งหนี้ 

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/

หรือเงินฝากท่ีเสนอขายท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพและให้

ผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสมกับระดับความเส่ียง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ท่ีออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตรา

สารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/

หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินท่ีออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความ
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น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade)  ในกรณีตราสาร

ดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น ส่วนท่ีเหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงิน

ฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ   

อนึ่ง กองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเสนอขายในต่างประเทศได้ในกรณีท่ีกองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในตรา

สารสกุลเงินต่างประเทศหลังปิดความเส่ียงค่าเงินท่ีให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกิน 6 เดือน ท้ังนี้กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กรณี ลงทุนในธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (Support Credit) 
ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มท่ีธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก

รัฐบาลเมื่อมีกรณีจ าเป็น 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น กฎ ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับ และปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ความเส่ียง เป็นต้น ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่
เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

ท้ังนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตรา
สารหนี้ ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-

investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัว
ตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีท่ีตราสารหนี้นั้น

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment 

Grade) ขณะท่ีกองทุนเริ่มลงทุนเท่านั้น    

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศท่ีเก่ียวข้องกับ

กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรือ ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการลงทุนอ่ืนใด บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกินร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 

3.13.1   ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  

1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่ 

1.1 ตราสารหนี้ 

1.1.1  พันธบัตร 

1.1.2  ต๋ัวเงินคลัง 

1.1.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ต๋ัวแลกเงิน (B/E) 

1.1.5  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 
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1.1.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู ้

1.1.8  ตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.3  SN 

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 

ทรัพย์สินทีบ่ริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 

2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขท่ีท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณี ท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน

สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือ

ได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  B/E หรือ P/N ดังกล่าว

ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ท้ังจ านวนรวมถึง

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

2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามท่ีระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะ

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดังกลา่วก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการรอ้งขอได้ 

2.5.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน  ท้ังนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน

ท าการถัดไป   

2.5.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้ง

มูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี 

2.5.5  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลท่ี
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการต้องด าเนินการจัดให้มี

ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
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2.5.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกับท่ีใช้ในการค านวณ

ราคาท่ีแสดงในระบบข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน

ท าการถัดไป 

2.5.5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็น

มลูค่ายุติธรรมของ SN มายังบริษัทจัดการทันท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

 1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินท่ัวไป
ตามข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้  

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 

entity limit ของกองทุนนั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 

limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด

เดอร์ 

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างดังนี้ 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามภาคผนวกนี้ 

1.2  อัตราดอกเบ้ีย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  
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1.6  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อ่ืนตามท่ีส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี 
หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง

แพร่หลายด้วย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อได้ระบุเก่ียวกับการลงทุนใน 

derivatives และunderlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 

2.1  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

2.1.1  derivatives on organized exchange 

2.1.2  OTC derivatives ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 

2.2  ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได้  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 

ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

ดัชนี ท้ังนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักท้ังหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักท้ังหมด ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะ

ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราท่ีก าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับทองค าหรือ

น้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.2.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.2.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 

 3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ  
ท้ังนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นต้องจัดให้มีมาตรการ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการท่ีบริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ี

กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด   

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง  
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด 

6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
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6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 

และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ท้ังนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป   

6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 

7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขาย

ประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวัน

ครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าท่ีช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 

obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 

obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น 
แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 

Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ี

เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะ

จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง  
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและ

ส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามท่ีส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายอ่ืน 

7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดท่ีท าให้สิทธิท่ีก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives 

นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ท้ังนี้ ตราสารหรือสัญญาดังต่อไปนี้ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือท่ีมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศท่ัวไป  

1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่ 

1.1  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

1.1.1  พันธบัตร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลัง 

1.1.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III ต่างประเทศ) 

1.1.4  ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
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1.1.5  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (P/N) 

1.1.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

1.1.8  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

1.2  SN ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 

ทรัพย์สินทีบ่ริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 

2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขท่ีท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณี ท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน

สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือ

ได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว

ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคล ดังนี้  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ท้ังจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5  การลงทุนใน SN ต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 

ตามท่ีระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะ

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 

2.5.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 

ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน  ท้ังนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน

ท าการถัดไป   

2.5.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที  

2.5.5  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลท่ี
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการต้องด าเนินการจัดให้มี

ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.5.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกับท่ีใช้ในการค านวณ
ราคาท่ีแสดงในระบบข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ ละ
เดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ท าการถัดไป 

2.5.5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็น
มูลค่ายุติธรรมของ SN มายังบริษัทจัดการทันท ี
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ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไป
ตามข้อ 2.1 - 2.3  

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังนี้ 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีการซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO   

2.3 กรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของ
ประเทศนั้น 

3. ประเทศท่ีก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ท้ังนี้  
ตามรายชื่อประเทศท่ีส านักงานก าหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของ กองทุนนั้น ท้ังนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP 

4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 
limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 

5. กรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณี ท่ีมีความจ าเป็นและ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการ
จะเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือ 
ชี้ชวน 

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่า
เงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.  

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

             ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การ
ลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้ 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบ้ีย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 



หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ                                             กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

-11- 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรอื credit event เป็นต้น 

1.5  ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  

1.6  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

1.7  underlying อ่ืนตามท่ีส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี 

หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อได้ระบุเก่ียวกับการลงทุนใน 
derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 

2.3  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

2.3.1  derivatives on organized exchange 

2.3.2  OTC derivatives ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ี

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.4  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้ ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 

ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี  ท้ังนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักท้ังหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักท้ังหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราท่ีก าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับทองค าหรือ
น้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.2.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.2.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 

3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ 

หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการท่ีบริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่า

วิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ี

กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด       

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง  

การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด 
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6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 

และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ท้ังนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป   

6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 

7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขาย

ประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวัน

ครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าท่ีช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 

obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น 
แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 

Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ี
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะ

จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง  
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและ

ส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายอ่ืน 

7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดท่ีท าให้สิทธิท่ีก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี credit 

derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป 

 7.3.3  ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ

และต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวม ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท

จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร

หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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ตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนส าหรับกองทุนท่ัวไป 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 

 

 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
       แต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 
 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 
 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 15% 

4 

 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน 

ไม่เกิน 20% 

 
      

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือ SN  
       ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    

       ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
       ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมี 

                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ < 397 วัน  

                  นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น 

                  บุคคลดังนี้ 

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย 
                              ธุรกิจสถาบันการเงิน  

                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
                              แห่งประเทศไทย  

                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน  

       นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ  

       regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน benchmark 

+ 5% 
  

6 ทรัพย์สินดังนี้  

6.1  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
       6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก 

                 ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 

                 ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น 
                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.  

                 ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                   
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

       6.1.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 

       6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                 6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

                              ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 

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

                 6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 

                 6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้  
                              < 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้ 

                              มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   

                              ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น                               
                              บุคคลดังนี้ 

                               6.1.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –   
                                                    5.2.3.9 

                               6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
                                               ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

                               6.1.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศ 

                                               ท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ 
                                               บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 –  

                                               6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน  

                นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ                   

                regulated market 
6.2  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ  

       investment grade 
       6.2.1  reverse repo 

       6.2.2  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) ไม่เกิน 5% 

ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ดังกล่าว  

      

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ group limit  

                   1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  

                   2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2  ธพ. 
1.3  บง. 

1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่ddอาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที ่MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     

  เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี  

  ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุน  

  คงเหลือ < 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายุโครงการ > 1 ปี 

    

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

2.2 derivatives หรอื SN ท่ีมี underlyling เป็นตราสารตามข้อ 
2.1 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 

3 ทรัพย์สินดังนี้ 

3.1  B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ

ท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ออกตราสารได้ 
3.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก

เกิน 12 เดือน  
3.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ 

ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

      3.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 
1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สัญญา (single entity limit) 
      3.3.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating    
 (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน 
หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ

สอดคล้องกับอายุกองทุน) 

4 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

5 reverse repo ไม่เกิน 25% 

6 securities lending   ไม่เกิน 25% 

7 ตราสารดังนี้ (total SIP) 
7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก (ถ้านโยบายเดิมมี 

SN หรือ Basel lII ก็ใส่เพิ่มตรงนี้ด้วย) ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อท่ี
ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ 

(non-investment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ใน

ระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market 
และ ท่ีมีข้อมูล public และ non-public) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% 

8 derivatives ดังนี้ 

8.1  hedging limit :  

       การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ท่ีมี 

       วัตถุประสงค์เพื่อ 

       การลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่  

8.2  non-hedging limit :  

       การเข้าท าธุรกรรม  

       derivatives ท่ีมิใช่ 
       เพื่อการลดความเส่ียง 

global exposure limit OTC derivatives limit 

8.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน 

จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 

100% ของ NAV 

ไม่เกิน 25% ของ NAV 

(ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนดังนี้ 

(1)  กองทุนรวมปิด 
(2)  กองทุน buy & hold  

(3)  กองทุนท่ีมีการบริหารจัดการเพื่อ

ไม่ให้มีความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เช่น 
ได้จัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาในการล้าง

ฐานะของสัญญาได้ทุกขณะตามราคา
ยุติธรรม (fair value)) 

8.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบ
ซับซ้อนจ ากัด net exposure ท่ีเกิด

จากการลงทุนใน derivatives โดย

มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-
risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 

(1) absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR 

ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” 

หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) 

หรอืการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic 

derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ 
product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต้องมี
จ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน<25% ของจ านวนสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น  

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial   
liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ

การเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวม

มูลค่าหนี้สินดังกล่าว ของเจ้าหนี้ที่มีความเก่ียวข้องกับผู้ออก 
เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นต้น 

       ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ี  
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  

ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง 
เว้นแต่ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน

ลักษณะ เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

  2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็น 
       ตราสารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 

       investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ.  

        ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ 
       การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3  

       ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็น 
       รายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing 

       ในลักษณะ เป็นโครงการ (bond issuance program)  

       ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
       (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย 

       บุคคลดังนี้  
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 

        การเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 

       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
           แห่งประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 

       10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย 
            เป็นสมาชิก 

       11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านอง 
             เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ  

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้ 

   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน 

ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
 (1.1)  มีขนาดเล็ก 

 (1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
 (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หนว่ย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน 

property ท่ีออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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ท้ังนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุน 

1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

(1.1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ

จัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บส าเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(1.2)  จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่

เกินกว่าระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ 4 

(ก)    30 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอ่ืนท่ีมี

นโยบาย การลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)    90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมอ่ืนนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 

(1.3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน 

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันท่ีทรัพย์สินมีการ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมท้ังจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท า
การถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(2.1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2.2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

ท่ีก าหนด 

(2.3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น

ส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ 

(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ส่วนที่ 3 ในข้อ 1  

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรือ  

(ค)  เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุน

รวมตลาดเงิน บริษัทจัดการต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

(2.4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน

การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น 

(2.5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีก าหนดในอัตราส่วนการลงทุนนี้ นอกจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (2.1) 

(2.2) (2.3) และ (2.4) แล้ว บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังนี้ด้วย 

(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากส านักงาน 

(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีท่ีทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

จนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท าค าเสนอซื้อ 

ความในข้อ 2 มิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนท่ีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) โดยให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในข้อ 3  
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3.  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมีอัตราส่วนการลงทุนท่ี

ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิด

จากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(3.1)   จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบ

ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(3.2)   แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

(3.3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (3.2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุน

รวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 

(3.4)  ในกรณีท่ีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามท่ีก าหนดแล้ว ให้จัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับ
ชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีอัตราส่วนเป็นไปตามท่ีก าหนด และจัดส่งรายงานต่อ

ส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 และ 3 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  

(4.1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมนั้น 

(4.2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

5. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนบริษัท

จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินนการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานเก่ียวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมท้ังเหตุผลท่ีท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานรวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี

ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 2.  

2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการจะด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ี

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ

ดังกล่าวมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมท้ังเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ี

สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ 
บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
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รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

ชื่อย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHDEBT-R) 
LHDEBT-R เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน

รับรายได้สม่ าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล  

(ชื่อย่อ : LHDEBT-D) 
LHDEBT-D 

เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับ

สิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ี

กรมสรรพากรก าหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า  

(ชื่อย่อ : LHDEBT-A) 
LHDEBT-A 

เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้    
ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 

และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ท้ังนี้     
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถ

ลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขท่ีกองทุนก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่  

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHDEBT-R) 

เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHDEBT-D)  

เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมี

สิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด  

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHDEBT-A) 

เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ท้ังนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขท่ี

กองทุนก าหนด 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

5.1   ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

5.2  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนท่ัวไปในราคา

ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ท้ังนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน    

5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชี้ชวน

ส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการ

ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  

5.2.2. วันและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการในระหว่างวันท่ี 21 – 25 กันยายน 2555 เวลา 8:30 – 15:30 

น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบ

เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น.   
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5.2.3. วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 ก าหนดราคาขายหรือราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

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

5.2.3.2 วิธีการเสนอขายหรือส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นมูลค่าท่ีรวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
แล้ว (ถ้ามี)  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าส่ัง
ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน 

ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มูลค่า  
ในการส่ังซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถ

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 8 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมท้ังจ านวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิด

บัญชีกองทุน และใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(3) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด กฎระเบียบ 
และภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ส าหรับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ 

จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.4.  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนท่ีส่ังซื้อ โดยช าระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีตามวันที่ท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม 

“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ังซื้อ

ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีส่ังซื้อด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินโอน ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุดลง ซึ่ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” เป็นบัญชีกระแส

รายวัน มีดังต่อไปนี้ 

บัญชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ส านักลุมพินี เลขท่ีบัญชี 889-1-01361-5 

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

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 064-1-06608-7 

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

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู   เลขท่ีบัญชี 492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิตี้ เลขท่ีบัญชี 004-1-10428-2 

ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขท่ีบัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักสีลม เลขท่ีบัญชี 800-0-00251-3 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 100-0-00251-3 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 0001-114-005064-7 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

โดยจะปิดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

(2)    หลังจากท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 
ได้รับการส่ังซื้อหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกส าเนาใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ

ไว้เป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในวันท่ีส่ังซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันท า
การท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีท่ีวันท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขาย

ไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อนั้น 

ในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อนั้น 

(4) ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจ านวน จะ

หักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการให้มีการหักลบ

กลบหนี้กันก็ได ้

(5) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ท าการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้วจะ
เพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้

เพิกถอนได้ 

(6) บริษัทจัดการจะน าเงินท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้

เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวท้ังหมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อและได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

เต็มตามจ านวนแล้ว ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ
ช าระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อโดยใช้หลักการ “จอง

ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับการส่ังซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีท่ีมีการส่ังซื้อในวัน

เดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
ส่ังซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีท่ีมีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานในวันท าการถัดจากวันท่ีมีผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิด

ประกาศแจ้งไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรเป็น  

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(ข) กองทุนประกันสังคม   

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  

(ง) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  

(จ) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   

(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(ช) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
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(ซ) กองทุนอื่นใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ฌ) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น 

(ญ)บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร   

ให้ถือว่าบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือความเป็นหุ้นส่วน

ท้ังหมด   

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ท่ีไม่ใช่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน

ของผู้ส่ังซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษีให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันท าการ

นับแต่วันท าการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

5.2.6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง 

บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย

เฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรับดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงิน
ท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก 

(ก) ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย  

(ข) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสิบราย 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายหน่วยลงทุนท้ังหมดให้แก่กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุน

ประกันสังคม  

(ค)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป  มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ท าให้ไม่สามารถจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็นกองทุน
รวมได้  

บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย

เฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบ้ียใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการช าระเงินจ านวนดังกล่าว

ได้ครบถ้วน  ท้ังนี้ เว้นแต่ส านักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน ส่ังการเป็นอย่างอื่น   

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
ส้ินสุดลงในวันท่ีแจ้งให้ส านักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี

เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน

นับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง บริษัทจัดการ

จะช าระดอกเบ้ียในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจนครบถ้วน 
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 5.2.7.    เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.7.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่

ครบถ้วน 

(3) กรณีที่มีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน

กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็น  

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(ข) กองทุนประกันสังคม   

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  

(ง) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  

(จ) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   

(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(ช) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ซ) กองทุนอื่นใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนตาม(ก) ถึง (ฉ)  

(ฌ) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้

นติิบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น 

(ญ)บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร   

(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น 

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการเป็นหลัก 

5.2.7.2   เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันส้ินสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุ

อันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนท่ีขายได้มีจ านวนไม่มากพอท่ีจะท าให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลงทุนต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการท่ี
ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลง ให้บริษัทจัดการด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 

5.2.7.3.   บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด 

และ วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ท่ีก าหนดในโครงการนี้แล้ว 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาท าการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก่อน 

5.2.7.4.  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ผู้ส่ังซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรือขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้ส่ังซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมท้ังแนบเอกสารประกอบการเปิด

บัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร) ดังนี้ 
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กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ในกรณีท่ีใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

ในกรณีท่ีเป็นผู้เยาว์ท่ียังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมท้ัง
เอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคท่ีสองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ 

(2) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

(1) ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบุคคล 

(1) ส าเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านท่ีแต่งตั้งผู้มีอ านาจด าเนินการแทน 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีท่ีมีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย) 

(5) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) 

ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
นั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยคณะบุคคล 
แต่ละราย 

กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(4) ส าเนารายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุญาตให้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้ 

(5) หนังสือมอบอ านาจ 

(6) หลักฐานของผู้รับมอบอ านาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 

(8) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 

(9) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) 

ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย 

กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท 

(2) หนังสือบริคณห์สนธิ  

(3) ข้อบังคับ 

(4) ส าเนารายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้ 
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(5) หนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 1 เดือนกอ่นวันส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

(6) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(7) ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(8) หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีระบุใน
หนังสือรับรองนิติบุคคล) 

(9) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  

(10) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 

(11) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความ

ประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดย
การโอนเข้าบัญชี) 

(12) เอกสารอ่ืนใดท่ีก าหนดโดยบริษัทจัดการ   

ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
มีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (7) ต้องลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย 

หมายเหตุ : เอกสารส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ี

มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)  

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ส านักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะด าเนินการ

คืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

เลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/

ผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้ 10 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่ ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน), ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) , ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ซี

ไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน ธนาคารเกียรตินาคิน (จ ากัด) มหาชน 
นอกเหนือจาก 10 ธนาคารท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี

กองทุน หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคาร
พาณิชย์ก าหนด โดยตัดจ่ายจากจ านวนเงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะแจ้งให้ทราบ 
โดยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชี้ชวน

ส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ท าการ

ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  

ส าหรับผู้ลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค า

ขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 
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6.2.2 วันและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ตั้งแต่เวลาเริ่มท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. 

ของทุกวันท าการซื้อขาย ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย โดยกรอกใบค าส่ังซื้อ
ให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ

จะก าหนดวันเริ่มท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ี

เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

โดยจะท าการติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

6.2.3 ราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ ส้ินวันท าการขายหน่วย
ลงทุนนั้น 

6.3 การส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

- ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า   

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

7.1. ชอ่งทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่

วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม   

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ชนดิขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงินปันผล  : ไม่มี 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่มี 

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน

ส้ินสุดตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี 

2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

7.4.1.  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

(1) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการ

ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง 
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(2) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานท่ี

ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวันท่ีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้น โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่

กรณี 

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏ

ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้น อาจจะต้องถูก

หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการ

จะน าเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน โดย

จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะค านวณโดยราคาหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการด าเนินการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  

ในวันท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิด แอล เอช 

ตลาดเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วย

ลงทุนได้ให้ความยินยอมในการด าเนินการดังกล่าวแล้ว 

(3) บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้น 

(4) บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน

ดังกล่าว โดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนส าหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

ในวันท าการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

(5) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจาก

วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบค า

ขอเปิดบัญชี    

กรณีรับซื้อคืนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :   ม ี

ชนิดจ่ายเงินปันผล  :   ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า   :   ม ี

7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนปกติ 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ได้ทุกวันท าการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าส่ังในการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มท าการถึงเวลา 

15:30 น. 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าส่ังขายคืน และหลักฐานการขายคืนซึ่งเป็นไปตาม

รายละเอียดในข้อ 7.4.2  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน  

โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย

ลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ท่ีรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐาน

การรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามใน

แบบฟอร์มขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด และจะต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการระบุไว้ในค าขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน

ทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึง

การยอมรับความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย

ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึก



หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ                                             กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  
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โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมด

เท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ท าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับ

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออก

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนั้น ๆ 

ท้ังนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึก

รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(6) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบค า

ขอเปิดบัญช ี

(7) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน และบริษทัจดัการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน”  ผู้ถือ

หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท าการใดท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น 

(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น 

7.4.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและ

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์แล้ว ต้องการขายคืนหน่วย

ลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์จะต้องส่ังขายคืน โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนการท ารายการท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบการใช้

บริการผ่านระบบโทรศัพท์ให้ครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ ภายในเวลา 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัด

จากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ได้

เมื่อบริษัทจัดการได้ออกเลขรหัสประจ าตัวให้แล้วเท่านั้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏ

อยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดไว้ของบริษัท

จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

และเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ส าหรับการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีบริษัท
ให้บริการไว้หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้นในวันท าการซื้อขายถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลง

เวลาการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการส่ังขายหน่วยลงทุนนั้น 

โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการท ารายการท่ีถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ 

ท้ังนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึก

รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์แล้วจะเพิกถอนการส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนไม่ได ้

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนได้

ในระหว่างวันท าการซื้อขายหนวยลงทุนใดท่ีบริษัทจัดการ 
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ท้ังนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น 

การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้น 

7.4.4  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิด

ให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีท าการของ

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องท าการเปิดบัญชี

การขอใช้บริการผ่าน Internet ตามขั้นตอนท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet 

ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่านจากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามวัน เวลา  
ท่ีก าหนดไว้ของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 

ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น  

เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ส าหรับการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีบริษัทให้บริการไว้หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะท ารายการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้นในวันท าการซื้อขายถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
ขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบ 

(3)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินท่ีผู้ถือ

หน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมูลค่าของการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้งจะต้อง

ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอ่ืนใดท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบ โดยประกาศทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย

ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมด

เท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ท าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับ

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนั้น ๆ 

ท้ังนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(6) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท า
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบัญชี 

(7) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัท

จัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัท
จัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน”  ผู้ถือหน่วย

ลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนได้ในระหว่างวันท าการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้น 

7.4.5  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัท

จัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน 

: ตามท่ีระบุในข้อ 7.4 
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7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

: ตามท่ีระบุในข้อ 7.4 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ 

โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน  

: ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต้องแจ้ง โดยบริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ตามท่ีผู้

ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบค าส่ังขาย 
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าส่ังขายคืน และหลักฐาน

การขายคืน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ โดย

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนตามราคาหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น 

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบค าส่ังขาย  

หมายเหตุ : เอกสารส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ี

มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)  

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ส านักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะด าเนินการ
คืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือ

หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
เลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/

ผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้ 10 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่  

 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

นอกเหนือจาก 10 ธนาคารท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน หรือน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี
กองทุน หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคาร

พาณิชย์ก าหนด โดยตัดจ่ายจากจ านวนเงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ 

โดยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัท

พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับค าส่ังสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
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บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย

และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือ
หัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เว้น

แต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอ่ืน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิดให้บริการ ท่ีท่ีท าการทุกแห่งของบริษัท

จัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามเงื่อนไขการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนปกติ 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายัง
กองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่

เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ได้ท่ีท่ีท า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาท าการ หรือช่องทางอ่ืน ท่ี

บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยการกรอกรายละเอียดในค าส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท

จัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

(ส าหรับผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอก

รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น) 

8.2.2.   วิธีการ วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

8.2.2.1.  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

- กรณีอัตโนมัติ 

ในกรณีท่ีได้รับเงินจากการรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติของกองทุนท้ังหมด เพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เมื่อได้รับเงินจากการขายคืน

หน่วยลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการ หรือสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือชนิดของ
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หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) 

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท

จัดการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการน าเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด เมื่อ

บริษัทจัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัติ  

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายัง
กองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด (ถ้ามี) ได้ท่ีท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาท าการ 
หรือช่องทางอ่ืน ท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอก

รายละเอียดในค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสาร

ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

(ส าหรับผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี

กองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น) 

8.2.2.2. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

- กรณีอัตโนมัติ 

สอดคล้องกับเงื่อนไข วันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปิด

อ่ืนท่ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและหลักฐานการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนปกติ 

บริษัทจัดการก าหนดให้วันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันท าการท่ี
บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัต ิ

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไข วันและเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ
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ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 

15:30 น. 

บริษัทจัดการก าหนดให้วันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันท าการท่ี

บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท

จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

8.2.2.3. ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีค านวณได้ ณ ส้ินวันท า

การ ท่ีบริษัทจัดการได้รับค าส่ังสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ท่ีสมบูรณ์ และได้ท า

รายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ ส้ินวันท าการ ของ

วันก่อนวันท่ีกองทุนจะได้รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ก่อนวันเปลี่ยนแปลง   

เงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1. กรณีท่ีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุน

หรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลท่ีปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดังกล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ า 

(ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดตามจ านวนท่ีปรากฏใน

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง 

ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าดังกล่าว บริษัทจัดการ

จะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีท าการทุกแห่งของบริษัท

จัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

หรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด 

เงื่อนไขอืน่ ๆ  

1.บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วันก่อนวัน

เปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 

1.1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมท่ีใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดหรือบางส่วน เช่น 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี) 

- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี) 

- อินเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้ามี) 

- ส่ืออ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน หรือท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต 

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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1.2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ท าได้ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 

ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าส่ังสับเปลี่ยนใดจะมี

ผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อ

ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ 

โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส่ังสับเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ใน

กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอ่ืนใดท่ีเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะก าหนดขั้นตอนการด าเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนท่ีก าหนดต้อง

สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

หลกัเกณฑ์ในการช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน เฉพาะในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเป็นกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันมีค าส่ังขายคืน ภายในวันท าการ
เดียวกัน โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันท าการก่อนหน้า และยินยอมรับ

ช าระค่าขายคืนเป็นหลักทรัพย์  

การจัดสรรหลักทรัพย์ 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ โดยเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจ านวนเงินท่ี

กองทุนต้องจ่ายค่าขายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่า
ตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน หากมีส่วนต่างจะ

ช าระเป็นเงินสด 

ท้ังนี้ ในการพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อ่ืนแทนเงิน บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการด าเนินการท่ีเหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของ

กองทุนเป็นส าคัญ โดยจะโอนทรัพย์สินแบบตัดตรง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น 1.มูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 2. อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ท่ีลงทุน (duration) 3.สัดส่วนการ

ลงทุน 4.สภาพคล่อง 5.อัตราผลตอบทน 6. อันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) เป็นต้น โดยจะไม่เลือกโอน
เฉพาะทรัพย์สินบางประเภท เว้นแต่ในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินเพื่อขาย เช่น กรณี

ท่ีผู้ออกตราสารก าหนดเงื่อนไขไม่อนุญาตให้แบ่งหลักทรัพย์ได้ ให้บริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อขายคืน ตามวิธีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนทุกราย 

บริษัทจัดการมีวิธีการค านวณเพ่ือจัดสรรหลักทรัพย์ ดังน้ี 

1. ค านวณจ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องช าระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. ค านวณสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์
แต่ละตัวคิดเป็นกี่ % ของพอร์ตการลงทุนท้ังหมด 

3. ค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน

พอร์ตการลงทุนกับจ านวนเงินค่าขายคืนท่ีค านวณได้ตามข้อ 1 โดยวิธี Pro rata ตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน ท่ีขายคืนหน่วยลงทุน 

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ตามข้อ 3 เป็นจ านวนหน่วยของ
หลักทรัพย์ (เช่นพันธบัตรจ านวน x หน่วย) โดยใช้ราคาตลาด ณ วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน

โดยท าการปัดจ านวนหน่วยตามหลักสากล 

5. ค านวณมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิท่ีจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจากจ านวนหน่วยท่ีค านวณได้ตามข้อ 4 และ

เทียบมูลค่าหลักทรัพย์สุทธินั้นกับจ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีกองทุนต้องช าระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตามข้อ 1  หากมีส่วนต่างกองทุนจะช าระเป็นเงินสด 
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วิธีการส่งมอบ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยในส่วนท่ีเป็นเงินนั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเข้าบัญชีรับ

ช าระค่าขายคืนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุน โดยการส่งมอบหลักทรัพย์และการโอนเงิน

ข้างต้นจะด าเนินการในวันเดียวกับท่ีช าระค่าขายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีค าส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 

โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระ
เงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจัดการ 

(2) มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็น

อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3) มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อน

ผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

- แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ 
โดยพลัน 

- แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมท้ังแสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

- ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันท าการซื้อขายหน่วย

ลงทุนวันอ่ืน และมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังค้างอยู่ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึงช าระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

11.1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือ

ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย 
จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สิน

ของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือ

ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต.ว่า

ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการ
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ก าหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว

อย่างมีนัยส าคัญ 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวม

ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(ง) ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศ
นั้นหยุดรับค าส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้ 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือ
ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตามข้อ (1) (2) หรือ (3) ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มี
ค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย 
ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
มาแล้ว หรือการหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมท้ังแสดงเหตุผลและ
รายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) 
(2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมท้ังแจ้งการเปิดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนก็ได ้
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11.2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้วหรือ
หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้ง
ให้ผู้ท่ีได้มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ

ชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัด

การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด พร้อมท้ังลง

ลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีก าหนดแก่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตาม

วิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงท าการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ

ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี พร้อมส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน

และผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้อง
สมบูรณ์ ท้ังนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล:  

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

ชนิดสะสมมูลค่า  : ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 
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1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานส้ินสุดตามช่วงเวลา

ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และ

ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของ

กองทุนในอนาคต 

14.3  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะ

ประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผลโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผัน

หรือส่ังให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 

(2) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ี
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อ
ได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ด้วยวิธีการ
ท่ีต่างกันส าหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลท่ีขายในช่วงเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอ่ืนใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีท่ีได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็น
เงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่น าเงินดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

15.1  ค่าธรรมเนียม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LHDEBT-R 
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. LHDEBT-D 
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. LHDEBT-A 
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 2.14 

ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LHDEBT-R 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าทรัพย์สินของ

กองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

2. LHDEBT-D 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าทรัพย์สินของ

กองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

3. LHDEBT-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าทรัพย์สินของ

กองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81  ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณ
ได้เป็นรายวัน 

ชนิดจา่ยเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81  ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 
ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81  ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

15.2.2     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LHDEBT-R 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

2. LHDEBT-D 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

3. LHDEBT-A 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณ

ได้เป็นรายวัน 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ค านวณได้เป็นรายวัน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LHDEBT-R ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

2. LHDEBT-D ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

3. LHDEBT-A ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณ

ได้เป็นรายวัน 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 
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ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีค านวณได้เป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สินท่ีใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินท้ังส้ินหักด้วยมูลค่าหนี้ สินท้ังส้ินยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันท่ีค านวณ 

15.2.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

ไม่มี 

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

ไม่มี 

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการ

เสนอขายครั้งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัด
อบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะน ากองทุน เป็นต้น ตามท่ีจ่าย

จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจด

ทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับส านักงาน ค่าท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น 

3. ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 

4. ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

5. ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

6. ค่าจัดท า จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/

ใบก ากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการ

จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

7. ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือนและรายงานประจ าปีถึงผู้ถือ

หน่วยลงทุน 

8. ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือ

ส่ิงพิมพ์อื่นใด 

9. ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น  

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเส่ียงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตรา

ดอกเบ้ีย เป็นต้น 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดี 

เพื่อการรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้
บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น 

11. ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือประกาศของส านักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมาย 

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

13. ค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มรายละเอียดโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน การขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ 

เป็นต้น 

14. ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
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15. ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น 

16.  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการท ารายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมท้ังค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี

เก่ียวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ 

ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น 

17. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระราคา (failed trade) 

18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช าระบัญชี และเลิกกองทุน 

19. ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน  

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะค านวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ

ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายข้อ 1. – 19. จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจ านวนหรือ

ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น

หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือ

ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.3 ค่าธรรมเนียม ท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front – End Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ตามอัตราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ตามอัตราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ตามอัตราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ตามอัตราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ตามอัตราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ตามอัตราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

15.3.6   ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่มี  

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินก าหนด โดย

บริษัทจัดการจะหักจากจ านวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ 
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2. ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน

การเงินก าหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการด าเนินการ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกราย ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน ากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน

ทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด

ท านองเดียวกัน 

15.4   วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านอง

เดียวกัน  

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะค านวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน  ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ

ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1 – 19) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายท้ัง

จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จาก

ค่าใช้จ่ายนั้นหรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือ

ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้

ถือหน่วยลงทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ด าเนินการลด และ/หรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีด้ระบุไว้ในโครงการ 
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการลด และ/

หรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  หรือทาง
หนังสือพิมพ์  หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้  ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ 

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 

(2) บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ะบุไว้ล่าสุดในโครงการได้  

(2.1) กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ี
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้ล่าสุดในโครงการ

นั้น บริษัทจัดการจะเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน 

(ข) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(2.2) กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ี
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้ล่าสุดใน

โครงการนั้น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับ

มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมด  

(3)  แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น ให้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

กรณีท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามท่ีระบุเป็นอย่าง
อ่ืนในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ี

บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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15.6   หมายเหตุ : 

ไม่มี  

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ในประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :   

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านักงานประกาศ

ก าหนด  

(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด 

ในกรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนท่ี

ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนท่ีลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการค านวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้เหลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีท่ีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ หรือเหตุ

อ่ืนใดตามท่ีได้รับผ่อนผันจากส านักงาน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะใช้ราคาหรือมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่า

หน่วยลงทุนของวันท าการก่อนวันหยุดนั้นแทน 

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ของ APEX เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันท าการท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 
2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคมท่ี สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์  

วิธีการค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน

ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ท้ังหมดของ

แต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่

ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย

ลงทุน 

ท้ังนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้

และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

วันท่ี 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท 
(แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท และ 3. 
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ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด

จ่ายปันผล 5,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

ชนิดจ่าย 

ปันผล 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้หลังหัก

ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) 
25,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

-ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 

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

-ชนิดจ่ายปันผล = 

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

-ชนิดสะสมมูลค่า= 

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

3,000.00 600.00 1,200.00 1,200.00 

รายการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิด 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ

กองทุน 

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

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) 

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 

(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 

(0.62) 

(0.08) 

 

(0.12) 

(0.02) 

 

(0.25) 

(0.03) 

 

(0.25) 

(0.03) 

 กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

ชนิดจ่าย 
ปันผล 

ชนิดสะสม
มูลค่า 

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

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500.0000 500.0000 1,000.0000 1,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 11.1997 

วันที่ 2 ท าการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า  

(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ีจ่ายเงินปันผล 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 1,000 บาท) ในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

ชนิดจ่าย 

ปันผล 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อน

หน้า (บาท) 

27,999.30 5,599.86 11,199.72 11,199.72 

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันท า

การก่อนหน้า 

1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  
(+5,000 บาท) 

2) รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (-1,000 บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ

กองทุน 

 

5,000.00 

(1,000.00) 

31,999.30 

 

 

(1,000.00) 

4,599.86 

 

5,000.00 

 

16,199.72 

 

 

 

11,199.72 
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ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในวันที่ 2  จ านวนเงิน  

5,000 บาท 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ =5,000 x 4,599.86 

/31,999.30 = 718.74 

- ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 x 16,199.72 

/31,999.30 = 2,531.27 

- ชนิดสะสมมูลค่า = 5,000 x 11,199.72 / 

31,999.30 = 1,749.99 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

5,000.00 

 

 

 

 

 

36,999.30 

718.74 

 

 

 

 

 

5,318.60 

2,531.27 

 

 

 

 

 

18,730.99 

1,749.99 

 

 

 

 

 

12,949.71 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน ( /365) 

-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วย

ลงทุน) 

 

(0.81) 

(0.11) 

 

(0.12) 

(0.02) 

 

(0.41) 

(0.05) 

 

(0.28) 

(0.04) 

 กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

ชนิดจ่าย 

ปันผล 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

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

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 / 11.1998 = 

446.4365 หน่วย 

- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 

1,000 / 11.1997 = 89.2881 หน่วย 

 

 

 

 

2,857.1524 

 

 

 

410.7119 

 

 

 

1,446.4365 

 

 

 

1,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9493 12.9493 12.9494 12.9493 

 

วันที่ 3 ท าการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า  

(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 1,000 บาท) 

ในวันนี้มีการจ่ยเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

ชนิดจ่ายปัน

ผล 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า 

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

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันท าการ

ก่อนหน้าและรายการจ่ายเงินปันผล 

1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  
(+10,000 บาท) 

2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน

 

 

10,000.00 

(1,000.00) 

(1,000.00) 

 

 

 

(1,000.00) 

 

 

 

 

 

(1,000.00) 

 

 

10,000.00 
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อัตโนมัติ (-1,000 บาท) 

3) จ่ายเงินปันผล (-1,000 บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วย

ลงทุนและรายการจ่ายเงินปันผล 

44,998.38 4,318.46 17,730.53 22,949.39 

 

 กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

ชนิดจ่าย 

ปันผล 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในวันที่ 3 จ านวน 6,000 

บาท 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

-ชนิด ขายคืนอัตโนมัติ = 6,000 x 

4,318.46/44,998.38 = 575.82 

-ชนิดจ่ายปันผล = 6,000 x 

17,730.53/44,998.38 = 2,364.16 

-ชนิดสะสมมูลค่า = 6,000 x 

22,949.39/44,998.38 = 3,060.92 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 

6,000.00 

 

 

 

 

 

50,998.38 

575.82 

 

 

 

 

 

4,894.28 

2,364.16 

 

 

 

 

 

20,094.69 

3,060.92 

 

 

 

 

 

26,009.41 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365) 

-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

-ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat)=0.107% 

(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 

(1.12) 

(0.15) 

 

(0.11) 

(0.01) 

 

(0.44) 

(0.06) 

 

(0.57) 

(0.08) 

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

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า = 10,000 / 12.9494  

= 772.2425 หน่วย 

-หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 1,000 / 

12.9493 = 77.2242 หน่วย 

 

 

3,552.1647 

 

 

333.4877 

 

 

1,446.4405 

 

 

1,772.2365 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3566 14.6756 13.8921 14.6756 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความ

เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง 

2.  บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุน

ของส้ินวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีลงทุน รวมท้ังสถาบันการเงิน
ต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดท าการ บริษัทจัดการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกส้ินวันท าการถัดจากวันท่ีได้รับข้อมูลโดยไม่ชักช้า 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้ ยกเว้นในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพย์

ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิด



หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ                                             กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

-47- 

ท าการ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกส้ินวันท าการถัดจากวันท่ีได้รับข้อมูลโดยไม่ชักช้า   

(ก) วันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

(ข) วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป 

(ค) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม

ก าหนดวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน 

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป 

ข้อความในข้อ (ก) มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดท่ีซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย

ให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อส้ินวัน

ท าการท่ีค านวณนั้น 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีประกาศข้างต้น 

ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนท่ี
เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม

ต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณได้ใน (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้น รวมเข้า

เป็นทรัพย์สินของกองทุน 

3 กองทุนรวมใดท่ีมีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการ

ค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ต่อส านักงาน ก.ล.ต.ได้ 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 

(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

เงื่อนไขพิเศษ : 

1.  ในกรณีท่ีวันท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดท าการในต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ในการค านวณ

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่าสุดท่ีมีในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันเป็นอย่างอื่น 
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2. บริษัทจัดการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ หากมี

เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

2.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวม

ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนรวม หรือ 

2.2 มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ

นั้นหยุดรับค าส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขาย

คืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว 

ท้ังนี้ ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

3. เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ของวันท าการสุดท้ายของเดือน ภายในวันท าการถัดไป และสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม 

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.4.1 ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว  

หรือในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่ง

สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ

ดังต่อไปนี้  

(1) จัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันท่ีพบว่า

มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุท่ีท าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีท่ีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมา

จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

(2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนครั้งต่อไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันท่ีพบว่า

มูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง    

16.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือ
ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น

ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง   

(2) ด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 

(ก) จัดท ารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จส้ินภายในวันท าการถัดจากวันท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันท่ีบริษัทส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16.4.2(1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงาน

การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิด ให้ระบุการด าเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อ

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.2(1)(ง)  
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(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุน และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน ภายในสามวันท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)  ความใน (ค) มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมปิดท่ีมีหน่วยลงทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือ

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

16.4.3 ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่ง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม

ด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว  

(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 (2) (ก) ด้วย  โดยให้

อยู่ในส่วนของการด าเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16.4.5 ให้แล้วเสร็จ  และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้
ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา

ตามข้อ 16.4.3 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน

รายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

(3) จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.3 (2) (ก) ให้ส านักงานภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งส าเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ี

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมส าเนารายงานดังกล่าวแทน 

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.4 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate)ให้บริษัทจัดการกองทุน

รวมปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องหากปรากฏว่าผู้

ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี   
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่

อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์

ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  แต่

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  ให้บริษัทจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวน

เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ

กองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องหาก
ปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะต้องลด  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือ
ลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อ

ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย
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ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน

ท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ตาม (2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

16.4.5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.2.1 (1) และข้อ 16.4.3 (2) (ก)  ไว้ ณ 

ท่ีท าการของบริษัท เพื่อให้ส านักงานสามารถตรวจสอบได้ 

16.4.6 ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน หรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

16.4.7 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.3 (2) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา

ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าวมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง : 

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ : 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี 

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื่อ : สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

17.5. ท่ีปรึกษา : 

17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน : 

ชื่อ :  

17.6. ผู้สอบบัญชี : 

ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล หรือ 

นาย ประสิทธิ พร เกษามา 

 

รายงานเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : 

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 

18.1  วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 สิงหาคม    

18.2  วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที ่31 สิงหาคม 2556  

18.3  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

วันส้ินสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก :  ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ

จัดการ : 

19.1 การด าเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ 

ในการด าเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 

ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่า

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

19.2 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการและข้อผูกพัน หรือท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามท่ีก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 

1)ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

2)ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
3)ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ี
ได้รับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น    

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดนั้น บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติ

ไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า  มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 

ท้ังนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจ
ด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

(2) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิได้กระท าโดยมติเสียง

ข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ข้างต้น ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดรวมในจ านวนเสียงใน

การขอมติครั้งนั้น  

(3) ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุน ได้กระท าโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้

แก้ไข ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ราย และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงาน หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไข แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ท่ี

ปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทุน มติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้อ่ืนท่ี

ให้บริการแก่กองทุนแล้วแต่กรณี ในการด าเนินการตามมตินั้นๆ ท้ังนี้ การด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้
ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศ หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(4) บรษิัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ี

เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อส านักงานแล้ว 

(5) บริษัทจัดการอาจด าเนินการควบรวมกองทุนท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต่อเมื่อได้รับมติของผู้

ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน และต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุนดังต่อไปนี้ 

(5.1)  กองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วย

ลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในโครงการ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(5.1.1) ได้รับมติเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่

ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนดังกล่าว 
ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นใน

ส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดรวมในจ านวนเสียงในการขอมติครั้งนั้น 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีส านักงานก าหนด 

(5.1.2) ในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตั้งแต่ก่ึงหนึ่ง
ขึ้นไปของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้าง

มากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด หากบริษัทจัดการประสงค์
จะควบรวมกองทุนต่อไป ให้ด าเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน สิบส่ีวันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันท่ีก าหนดให้

เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกิน

ก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องด าเนินการตาม (5.1.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งผลการนับมติครั้งแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบด้วย 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการก าหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมท้ังขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิก

กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกันด้วย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด  

หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนเปิดให้บริษัทจัดการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (5.1.1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ท้ังนี้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบ

เพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม 

 (5.2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบส่ีวันก่อนวัน

ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันท่ีก าหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือ
แจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไว้ใน

หนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว 

(5.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันท่ีมีการควบรวม

กองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนท่ี

ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ 
ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวันท าการสุดท้ายของ

แต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท าการและสถานท่ีติดต่อ

ทุกแห่งดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 

(5.4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการยื่นค าขอรับ ความเห็นชอบต่อ

ส านักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับความเห็นชอบ 

(5.5) บริษัทจัดการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 

ตลอดจนสิทธิและก าหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอน ตาม

วิธีการดังต่อไปนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
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(5.5.1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุป

สาระส าคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน วันท่ีจะควบรวมกองทุน วันเริ่มท าการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนโดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดแจ้ง และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม 

(5.5.2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองฉบับเป็นเวลาสองวัน

ติดต่อกัน 

ในกรณีท่ีเป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด  การแจ้งและ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 5.1 วรรคส่ีด้วย 

(5.6) เมื่อบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ (5.5) แล้ว ให้บริษัทจัดการ

ด าเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน แล้วแต่กรณี 

ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนท่ีคัดค้านหรือท่ีไม่ได้ออกเสียงในการควบรวม

กองทุน  บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการท่ีจะออกจากกองทุนรวม
ก่อนท่ีการควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยค านึงถึงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับ

ซื้อคืนในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการควบรวมกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ และส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาท่ี

ก าหนดให้สิทธิ บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน 

(5.7) บริษัทจัดการต้องจัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญและส่วนข้อมูลโครงการท่ีเป็นปัจจุบันของ

กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน โดยระบุวันท่ีมีการควบรวมกองทุน รวมท้ังประวัติความเป็นมาโดยสรุป
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนไว้ด้วย และให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้ส านักงาน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันท าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญให้ประชาชน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรัษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

20. ข้อก าหนดอื่นๆ :  

20.1 กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย

ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือ
กลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตาม

จ านวนที่ถืออยู่   
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจ านวน

ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่
วันท่ีปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

20.2 การแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ี

เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง 
และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ ส่ังการ 

ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการ

กองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ท้ังนี้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ท้ังนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้อง

เป็นไปตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน ส่ังการ ให้สามารถกระท าได้  

20.3  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ

ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท

ต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย 

20.4  การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.5  การด ารงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการท าประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป 

20.6  การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ และ
ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะท าการติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้

ลงทุนตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ท้ังก่อนและหรือภายหลังการลงทุน

ในกองทุนไปแล้ว ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มี

อ านาจ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทาง

ปฏิบัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม 
และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมท้ังการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจ

ก าหนดแนวทาง 

20.8 ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

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

ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 

รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่ นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษี ใน

สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลัง
ด าเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 

FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA ก าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
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หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง

จัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับ
ผลกระทบท่ีส าคัญในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจ

รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตาม

ข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีด าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ

ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ

ท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและ

กองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังนี้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ 
ท่ีอยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ

ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม
หัวข้อท่ีก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ

ข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ

กฎหมายดังกล่าว 

(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือ

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ี

บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้ง

นี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี  

 (1)  ไม่รับค าส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ 

ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องก าหนด)เท่านั้น  
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ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวน

สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง

ร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ท่ี ประกาศก าหนด : 

ในกรณีท่ี บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเปลี่ยน

ให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรือ ขอมติโดย

เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง

เงินกองทุนได้ ท้ังนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิก

กองทุนรวมต่อไป 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้ง

กองทุนรวมเป็นการท่ัวไป 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการ

ท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังท่ี

ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ 
การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท้ังปวง 

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อก าหนดใน

โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 


