หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด
แอล เอช กรีน เทคโนโลยี เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุ นของผู้
ลงทุน และ ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• กองทุนไทยและกองทุนหลัก มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งหากกองทุนมิได้
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรืออาจได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน
ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• กองทุ นไทยอาจลงทุ นในสั ญญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ าเพื ่ อเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุ น (Efficient
portfolio management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึง
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
• กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
• เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุ น ต่างประเทศทำให้กองทุ นมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (country risk) คือความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด
มาตรการทางการเงิ น ในภาวะที ่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ไ ม่ ป กติ รวมถึ ง ข้ อ จำกั ด ต่ า ง ๆ ในประเทศนั้ น ๆ ทำให้ มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้น จะต้องชำระเงินเพิ่มและ
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในหนังสือชี้ชวน
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.lhfund.co.th
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย
เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 15 – 23 มีนาคม 2564
ภายในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ
่ ด้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
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คำศัพท์
คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทุนเปิด

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าของกองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
(ชื่อย่อ : LHGREEN-A)

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
(ชื่อย่อ : LHGREEN-D)

หน่วยลงทุนชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเปิด แอล เอช กรีน
เทคโนโลยี (ชื่อย่อ : LHGREEN-E)

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
และสะสมมูลค่า

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่าของกองทุนเปิด แอล เอช
กรีน เทคโนโลยี (ชื่อย่อ : LHGREEN-IA)

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
และจ่ายเงินปันผล

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันและจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช
กรีน เทคโนโลยี (ชื่อย่อ : LHGREEN-ID)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
และจ่ายเงินปันผล

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช
กรีน เทคโนโลยี (ชื่อย่อ : LHGREEN-DSSF)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
และสะสมมูลค่า

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่าของกองทุนเปิด แอล เอช กรีน
เทคโนโลยี (ชื่อย่อ : LHGREEN-ASSF)

หนังสือชี้ชวน

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันทำการ

หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน
(Subscription Date)

หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่
กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
(Redemption Date)

หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน หน่ว ย
ลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึ ง ผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ซึ ่ ง ได้ แ ก่ ธนาคารทหารไทย จำกั ด
(มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อ
สิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

ราคาขายหน่วยลงทุน
(Subscription Price)

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนี ยม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Redemption Price)

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การแก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุน ที่ไม่ถู กต้ องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถู ก ต้ อ ง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถู กต้ องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่ ว ย
ลงทุน

ใบแสดงสิทธิ

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary
receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง

หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่ อ
รองรับใบแสดงสิทธิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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สำนักงานหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต.

หมายถึ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ทั้ง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

สมาคม

หมายถึ ง สมาคมบริ ษ ั ท จั ด การลงทุ น ซึ ่ ง หมายถึ ง สมาคมที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อ ทำการส่ งเสริม และพั ฒนาธุร กิ จหลั ก ทรั พ ย์ ประเภทที ่เ กี ่ ย วกั บ การ
จัดการลงทุน

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กิจการ

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อ
ขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด

คำเสนอซื้อ

หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

มติพิเศษ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่ ว ย
ลงทุ น ทั ้ ง หมดของผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ ่ ง ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง มติ แ ละมี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน”

กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุน รวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยการลงทุ น
ของกองทุน

กลุ่มกิจการ

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำ
งบการเงินรวม

กองทุน AI

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนด
อายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุข อง
กองทุนรวม

กองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private
equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
ได้แก่
1. กองทุ น โครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ จ ัด ตั ้ งขึ ้ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้า งพื ้น ฐานต่ างประเทศที ่จ ัด ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายต่ างประเทศซึ ่ ง มี
วัตถุประสงค์ ห ลั กในการลงทุนในลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั บ กองทุ นรวมโครงสร้ า ง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

กองทุน LTF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน private equity

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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1. กิ จ การเงิ น ร่ ว มลงทุ นที ่ ก ำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลัก ทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่
ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้อง
มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของบุ ค คล
ใดหรื อ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิด
จากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น ที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ ใ นการได้ ม าซึ ่ ง หุ ้ น ของกิ จ การนั ้ น ใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการดำเนินงานหรือการปรับปรุง
การดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาท
ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

กองทุน property

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุน UI

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี่ยง

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความ
เสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงิน
ฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่
เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

ตราสาร Basel III

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)
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ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอ
ขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อ
ขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพั นตามหลักเกณฑ์
หรือระบบนั้น

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

ธนาคารพาณิชย์

บค.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง.

บริษัทเงินทุน

บล.

บริษัทหลักทรัพย์

บลจ.

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้
ใน SET

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงิ น รวมที ่ ม ี ก ารจั ด ทำและเปิ ด เผยล่ า สุ ด ทั ้ ง นี ้ หากไม่ ม ี ง บการเงิ น รวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

บริษัทใหญ่

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ว่าด้ วยการกำหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

ผู้มีภาระผูกพัน

ผู้ที่มีภาระผู กพันในการชำระหนี ้ต ามตราสารทางการเงิ นในฐานะผู้ อ อก ผู้สั่งจ่า ย ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

ศูนย์ซื้อขาย derivatives

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ทีไ
่ ด้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
และได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วน
บุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

หน่วย private equity

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้
ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
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1. กิจการเงินร่วมลงทุ นที่ กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลั ก ทรัพย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงิ นทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน ที่
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้อง
มิ ได้ เ ป็ น ไปเพื ่ อ แสวงหาประโยชน์ จ ากการจั ด การทรั พ ย์ ส ิ น ส่ ว นตั ว ของ
บุ ค คลใดหรื อ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรั พย์สินที่เกิด
จากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือ
การสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นใน
ภายหลั ง โดยมี ส ่ ว นในการกำกั บ ดู แ ลแผนธุ ร กิ จ การดำเนิ น งานหรื อ การ
ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้ อนถึงการมี
บทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่ อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั้น

หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

B/E

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark

ตั ว ชี ้ ว ั ด ของกองทุ น ซึ ่ ง เป็ น ดั ช นี ห รื อ องค์ ป ระกอบของดั ช นี ท ี ่ ม ี ก ารเผยแพร่ อ ย่ า ง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

CIS operator

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

credit derivatives

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับ
การประกั น ความเสี ่ ย งจากคู ่ ส ั ญ ญาฝ่ า ยหนึ ่ ง ไปยั ง คู ่ ส ั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ ่ ง ตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อ การชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สิน ที่
ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภ าระ
ผูกพันดังกล่าว

credit event

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตรา
สารหรือสัญญา

credit rating

อันดับความน่าเชื่อถื อที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระ
หนี้ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk

ความเสี่ยงด้าน FX

delta

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

derivatives on
organized exchange

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

DW

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
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foreign REIT

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

FX

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ ่ ม อนุ ภ ู ม ิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น ้ ำ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ ่ ง ได้ แ ก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑล
ยูนนาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้
ค้ำประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IPO

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก
(Initial Public Offering)

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

MF

กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้
กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

Non-retail MF

กองทุ น รวมที ่ มี ผ ู ้ถื อ หน่ว ยลงทุน ทั้ งหมดเป็ นผู ้ล งทุ นประเภทสถาบั น ซึ ่ ง อยู ่ ภ ายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

P/N

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตรา
สารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าว
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของทางการหรื อ หน่ ว ยงานที ่ ท ำหน้ า ที ่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า น
หลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์

repo

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

retail MF

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
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คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

reverse repo

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing
and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

sovereign rating

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

underlying

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE

World Federation of Exchanges
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

LH GREEN TECHNOLOGY FUND

1.3

ชื่อย่อ

:

LHGREEN

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิด

1.5

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครั้ง

1.6

การกำหนดอายุโครงการ

:

ไม่กำหนด

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนด

1.8

อายุโครงการถึงวันที่

:

ไม่กำหนด

:

ไม่มี

(กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา)
1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

เงื่อนไขอื่น ๆ :
ผู้ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ประกาศกรมสรรพากรหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุด
กําหนดระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ อื่นใดที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ หรื อ
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษั ท จัด การ โดยจะพิจารณาชำระเงิน คืนให้ กั บ
ผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีที่
1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุน
ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
3. กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน ต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้ หรือไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษท
ั จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/
ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ
4. กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีมีเหตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึง
การยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลง
ในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
1.10

ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11

ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในไทย

2.

จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :

2.1.

จำนวนเงินทุนของโครงการ

:

2.2.

เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ)

:

2,000,000,000.00 บาท

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
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2) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น กองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.3.

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

:

10.0000 บาท

2.4.

จำนวนหน่วยลงทุน

:

200,000,000.0000 หน่วย

2.5.

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

:

10.0000 บาท

2.6.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGREEN-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท

2. LHGREEN-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท

3. LHGREEN-E

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท

4. LHGREEN-IA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 30,000,000 บาท

5. LHGREEN-ID

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 30,000,000 บาท

6. LHGREEN-DSSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

7. LHGREEN-ASSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGREEN-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท

2. LHGREEN-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท

3. LHGREEN-E

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท

4. LHGREEN-IA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท

5. LHGREEN-ID

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท

6. LHGREEN-DSSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

7. LHGREEN-ASSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGREEN-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHGREEN-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHGREEN-E

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

4. LHGREEN-IA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

5. LHGREEN-ID

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

6. LHGREEN-DSSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

7. LHGREEN-ASSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9.

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน
ชื่อย่อ

:
รายละเอียด

1. LHGREEN-A

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHGREEN-D

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHGREEN-E

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
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4. LHGREEN-IA

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

5. LHGREEN-ID

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

6. LHGREEN-DSSF

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

7. LHGREEN-ASSF

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHGREEN-A

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

2. LHGREEN-D

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

3. LHGREEN-E

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

4. LHGREEN-IA

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

5. LHGREEN-ID

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

6. LHGREEN-DSSF

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

7. LHGREEN-ASSF

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ชื่อย่อ

:
รายละเอียด

1. LHGREEN-A

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. LHGREEN-D

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. LHGREEN-E

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

4. LHGREEN-IA

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

5. LHGREEN-ID

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

6. LHGREEN-DSSF

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

7. LHGREEN-ASSF

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ
2.6 - 2.10 ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย หรือบริการต่าง ๆ หรือให้สอดคล้องกับการให้บริการตามช่องทางการซื้อขายต่าง ๆ
ของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาให้มีการกำหนดมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของช่องทางการ
การซื้อขายนั้น ๆ ได้ โดยไม่เกินมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ตามข้อ 2.6 - 2.10 ดังกล่าวข้างต้น หรือ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์
ผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของบริษัทจัด การ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง Website ของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุ น
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุ นและหลักทรัพย์ประเภทตรา
สารทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เสนอการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อการติดตามความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นกองทุน UCITS
3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment Approach
อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100%
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และ
กองทุ น เปิ ด แอล เอช กรี น เทคโนโลยี มี กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น เพื ่ อ มุ ่ ง หวั ง ให้ ผลประกอบการเคลื ่ อ นไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)
3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน : 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุ ลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตั วชี้วั ด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดัง กล่ าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัท
จั ด การลงทุ น และ/หรื อ ประกาศ ข้ อ กำหนดของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ่ ย วกั บ มาตรฐ านการวั ด ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัด
ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities)
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กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Credit Suisse
(Lux) Environmental Impact Equity Fund (“กองทุนหลัก”) เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และ
อยู่ภายใต้ UCITS มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาด้ าน
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพย์สินที่
กองทุนหลักจะลงทุนถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน , การจัดการทรัพยากร,
การลดปริมาณของเสีย และเทคโนโลยีการลดปริมาณคาร์บอน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า
เงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น โดยจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ
active management ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class IBP USD”
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุน
อื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่า ได้รั บ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
ส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลั กษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตรา
สารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิ นอื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่
คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุ น
พิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกั นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำ
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรม
ประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ
อนึ ่ ง ในกรณี ที ่ บ ริ ษ ั ทจั ด การไม่ ส ามารถเข้ า ลงทุ น ในกองทุ น Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity
Fund (“กองทุ น หลั ก ”) ในรู ป สกุ ล เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ (USD) หรื อ กรณี ท ี ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การพิจ ารณาเห็ นว่ า การลงทุ นใน
กองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีก าร
เปลีย
่ นแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือ
ผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีค วาม
เหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจั ดการ
ของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดย
หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฎิบัติ
ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารลงทุ น ในหน่ ว ย CIS บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะนำเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวม
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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ต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพ ย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้ างพื้น ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้ ก ารจัด การของบริษ ั ทจัด การ ใน
สั ด ส่ ว นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ยกเว้ น กรณี ที่ ก องทุ น ปลายทางเป็ น กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถ
ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้
บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)
บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น กองทุนรวมหน่ ว ย
ลงทุ น (Fund of Funds) หรื อ กองทุ น รวมที ่ ม ี ก ารลงทุ น โดยตรงในตราสาร และ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศ หรื อ
สามารถกลั บ มาเป็ น กองทุ น รวมฟี ด เดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ท ำให้ ร ะดั บ ความเสี ่ ย งของการลงทุ น (risk
spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน ก่อนดำเนิน การเปลี ่ย นแปลงประเภทกองทุน ดั ง กล่ า ว โดยประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริษ ั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หากปรากฏกรณีที่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนไปลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น อื ่ น นั ้ น มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ล ดลงในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือ
กองทุนอื่นดังกล่าว
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุ ที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิ นการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานได้ โดยได้รับความเห็นชอบกับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10
วันทำการ
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุ น Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund จด
ทะเบียนจั ด ตั ้ง ในประเทศลั กเซมเบิร ์ ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศลั ก เซมเบิ ร ์ ก และ UCITS ซึ ่ ง จั ด ตั ้ ง และจั ด การโดย Credit
Suisse Fund Management S.A.

นโยบายการลงทุน

กองทุน Credit Suisse (Lux) Environment Impact Equity Fund
(“กองทุนหลัก”) จะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุนในตราสารทุน, American depositary receipts (ADR), Global
depositary receipts (GDR), profit-sharing certificates, participation
certificates, dividend right certificates และอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอและพัฒนาวิธีการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การบำบัดน้ำเสีย และการรีไซเคิลวัสดุ ซึ่งครอบคลุมในหลายแขนง
ธุรกิจ อาทิ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานทดแทน และอื่น ๆ
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ
ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นด้วย
กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินหนึ่งในสามของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงเงินสด เงิน
ฝาก ตราสารประเภท money market และตราสารหนี้อื่น ๆ ทั้งนี้ กองทุน
อาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง, เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน หรือเพื่อการลงทุนได้

บริษัทจัดการ

Credit Suisse Fund Management S.A.

(Asset Management Company)
สกุลเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)

วันที่จัดตั้งกองทุน

25 มิถุนายน 2563

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

อายุกองทุน

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม
Management fee

ร้อยละ 0.60 ต่อปี

Ongoing charges

ร้อยละ 0.90 ต่อปี

Performance fee

15% of outperformance versus the benchmark

ISIN number

LU2176899024

Bloomberg ticker

CREIEIU LX

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

Website: https://amfunds.credit-suisse.com/global/en/

หมายเหตุ :
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
หลั ก ได้ ในกรณี ที่ ก องทุ น หลั ก มี ก ารแก้ ไขเพิ ่ ม เติม โครงการจั ด การ บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติม
โครงการให้ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี ่ ย นแปลงของกองทุ น หลั ก และจะแจ้ ง ให้ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบตามที ่ ป ระกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3.12

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

ลงทุนในต่างประเทศโดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิใน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย
3.13

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
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ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์ สินในส่ วนอื่ นของข้ อ 3.13.1 ซึ่ง มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ อ อก
ตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติ ธรรม โดยข้อมูล
ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรั พย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ก องทุน
สามารถลงทุ น ได้ เว้ น แต่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลซึ ่ ง กำหนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าว
ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อน
การลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมู ลค่า ยุ ต ิธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที ่ 15 และวันสุ ด ท้ า ยของแต่ ล ะ
เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุตธ
ิ รรมภายในวันทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
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1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนั้น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product
limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
1.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มี ค ุ ณ สมบั ต ิ แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ กำหนดสำหรั บ ตราสาร TS ในส่ ว นที ่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.9
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1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่
เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้ ง ขึ้ น
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีที่ จ ะต้ อ งมี ก ารชำระหนี ้ด ้ วยการส่ งมอบสิน ค้ าเมื ่ อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั ้น ต้ องเป็น ทรัพ ย์ ส ิ น ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่นำมาใช้ใ นการคำนวณ และมีการคำนวณดัช นีให้ เ ป็น ปั จ จุ บั นตามความเหมาะสมขององค์ ประกอบของดั ชนี ทั้ ง นี้
underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก < 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก < 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ ทองคำหรือน้ำมันดิบ
มาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของ
ผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
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4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอ ต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน
กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณี ที ่ บลจ. ลงทุ น ใน derivatives ที ่ underlying ไม่ ใ ช่ ส ิ ่ ง เดี ย วกั บ ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ จ ะลดความเสี ่ ย ง การลงทุ น ใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ค) ของประกาศ
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำ
การถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู ้ ซ ื ้ อ ประกั น ความเสี ่ ย งด้ า นเครดิ ต ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้ อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิ ด credit event ขึ้นโดยจะมี ผ ลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนด
ตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากั นเฉพาะในส่ วนของสิน ทรัพ ย์ร ายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื ่ อ เกิ ด
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที ่ จ ะได้ ร ั บ จากสิ น ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง โดยผู ้ ข ายประกั น ความเสี ่ ย งมี ภ าระผู ก พั นที ่ จ ะจ่ าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพ ย์ อ้า งอิ ง เพื่อแลกกับ การที่ ผู้ ซื้ อ ประกัน ความเสี่ ยงจะโอนผลตอบแทนและส่ วนที ่เพิ ่ ม ขึ้ น
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรัพ ย์ อ ้า งอิง ให้ กั บ ผู้ข ายประกันความเสี่ ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ ส ั ญ ญามาตรฐานตามที ่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรื อ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มี ผลใช้ บ ั ง คั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ข ั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ห รือ
กฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ ม ี ข ้ อ กำหนดที ่ ทำให้ สิ ทธิ ที่ ก ำหนดไว้ใ นตราสารหนี้ หรื อ สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ว งหน้า ที่ credit derivatives นั้ น
อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
หน่ ว ยลงทุ น private equity ที่กองทุ นลงทุ นได้ ต้องมีคุ ณสมบั ต ิ และเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ในการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ
ข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private
equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน
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3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที ่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี ประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั ้ ง นี ้ ตราสารหรื อ สั ญ ญาดั ง ต่ อ ไปนี ้ ต ้ อ งเสนอขายหรื อ เป็ น การทำสั ญ ญาในประเทศที ่ ม ี ห น่ ว ยงานกำกั บ ดู แ ลด้ า น
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที ่ เ ป็ น สมาชิ ก สามั ญ ของ IOSCO หรื อ ที ่ ม ี ก ารซื ้ อ ขายในตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายในประเทศกลุ่ม GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ
1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงินต่างประเทศใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่น ๆ
ของข้อ 3.13.2 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรั บปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอซึ่งบริษั ทจัด การสามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้าตั๋วแลกเงินหรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือ ผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็น
ทรั พ ย์ สิ น ที ่ ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้ เว้ น แต่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลซึ ่ ง กำหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งมีข้อกำหนดห้ ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝงต้ อง
ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าแฝง
นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการ
ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงส่งราคาที่ เป็นมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝงซึ่งเกิ ดจาก
วิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้ คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณี ที ่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ราคาของสั ญญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า แฝงอย่า งมี นั ยสาคั ญให้ ผ ู้ อ อก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัทจัดการทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
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1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญ ของ
IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
1.3 ประเทศที่ก ำกับ ดู แลการเสนอขายหน่ วยดัง กล่า วมีม าตรการให้ค วามคุ้มครองผู ้ลงทุ นอย่ างเพี ยงพอ ทั้ง นี้ ตาม
รายชื่อประเทศที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
1.4 กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีการจากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ จำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็น
การชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็น
กองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุน
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็น กองทุน ที่ มุ่งเน้นลงทุนในทรั พย์ สิ นซึ ่ง เป็น ประเภทและชนิดเดีย วกับ ที่ ก องทุ น
สามารถลงทุน ได้ และเมื่อ นำทรั พ ย์ สิน ที่ ไม่ สามารถลงทุ น ได้ม าคำนวณตามสั ด ส่ วน (pro rata) แล้วจะต้ องไม่ เ กิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รั บฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
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1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณี ที ่ derivatives อ้ า งอิ ง กั บ ราคาของ underlying ข้ า งต้ น ราคาที ่ อ ้ า งอิ งดัง กล่า วต้ อ งเป็ นราคาปั จ จุบ ั น (spot
price) หรื อ ราคาสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) เท่ า นั ้ น ทั ้ ง นี ้ ราคาของ underlying อื ่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด ั ช นี หรื อ
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในต่ า งประเทศต้ อ งมี ค ู ่ ส ั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ ่ ง เป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ า ตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
derivatives ที่อยู่ภายใต้ การกำกับ ดู แลโดยหน่ วยงานกำกั บดู แลด้ านหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ ท ี่เป็น สมาชิ ก
สามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ที ่จ ะต้อ งมี ก ารชำระหนี้ ด ้ว ยการส่ งมอบสิ นค้า เมื่ อ derivatives สิ ้ น สุ ด ลง สิ น ค้ า นั ้ น ต้ อ งเป็ น ทรัพ ย์ส ินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัช นีให้เป็น ปั จ จุ บัน ตามความเหมาะสมขององค์ ประกอบของดัช นี ทั้ ง นี้
underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก < 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก < 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมัน ดิบ
มาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม
ี่ ีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุน สามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ไ ด้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
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3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้ องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือ ต่ า งประเทศ หรื อ คำนวณจากราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารที ่บ ริษ ัท จั ด การแสดงให้เห็น ได้ ว ่า วิ ธี การ
คำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่ อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ ยงมี ภาระ
ผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวั น
ครบกำหนดตามปกติ ) ทั ้ ง นี ้ ไม่ ว ่ า obligation จะมี เ พี ย งรายการเดี ย ว (Single Name Credit Default Swap) หรื อ
obligation มี ห ลายรายการซึ ่ ง กำหนดให้ ผ ู ้ ข ายประกั น ความเสี ่ ย ง มี ห น้ า ที ่ ช าระหนี ้ เ มื ่ อ เกิ ด credit event ขึ ้ น กั บ
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation
รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะ
ครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที ่ จ ะได้ ร ั บ จากสิ น ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง โดยผู ้ ข ายประ กั น ความเสี ่ ย งมี ภ าระผู ก พั น ที ่ จ ะจ่ า ย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัว ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์อ ้างอิ ง เพื่อแลกกับ การที่ ผู้ ซื้ อ ประกัน ความเสี่ ยงจะโอนผลตอบแทนและส่ วนที ่เพิ ่ ม ขึ้ น
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรัพ ย์ อ ้า งอิง ให้ กั บ ผู้ข ายประกันความเสี่ ยง จนกว่าจ ะเกิด credit event หรือครบ
กำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ ส ั ญ ญามาตรฐานตามที ่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรื อ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มี ผลใช้ บ ั ง คั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ข ั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
กฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทาให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
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ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
หน่ ว ยลงทุ น private equity ที่กองทุ นลงทุ นได้ ต้องมีคุ ณสมบั ต ิ และเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ในการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ
ข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private
equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
บริ ษ ั ทจั ด การจะลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซ ึ ่ ง หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ ส ิ น อื ่ น หรื อ หาดอกผลโดยวิ ธ ี อ ื ่ น เพื ่ อ เป็ น ทรั พ ย์ ส ิ น ของ
กองทุ น รวม ตามที ่ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะ
ลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตราส่วน

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

4

เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที ่ ผ ู ้ ร ั บ ฝากหรื อ ผู ้ อ อก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ที่ผู้ออก
จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายไทย หรื อ สาขาของ ธพ. ต่ า งประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี รายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ท ี ่ เป็ น ตราสารที ่ ม ี กำหนดวั นชำระหนี ้ ≤ 397 วั น
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพั ฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันทีล
่ งทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่ าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่ างประเทศ ซึ ่ งหุ ้ นของบริ ษ ั ทดั งกล่ าวซื ้ อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื ้ อขายหลั กทรั พย์ ต่ างประเทศ (แต่ ไม่ รวมถึ งบริ ษ ั ทที ่ อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิ กถอนหุ้นออกจาก
การซือ
้ ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั ้ น ในต่ า งประเทศ หรื อ ผู ้ อ อกจั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตาม
กฎหมายต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ.
ต่ า งประเทศที ่ ได้ ร ั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
≤ 397 วั น นั บ แต่ ว ั น ที ่ ล งทุ น และไม่ ไ ด้ มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี ภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1

บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9

6.4.3.3.2

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

6.4.3.3.3 สถาบันการเงิ นต่ างประเทศที ่ มี
ลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั บ บุ ค คล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับ
ผู ้ ล งทุ น ทั ่ ว ไปของ SET หรื อ ของตลาดซื ้ อข าย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การ
ลงทุ น ในกิ จ การโครงสร้ า งพื ้น ฐาน อสั ง หาริ ม ทรัพย์
หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ ว แต่ ก รณี (diversified fund)
ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
6.8 หน่ ว ย private equity ที ่ จ ดทะเบี ย นซื ้ อ ขายหรื อ อยู ่ ใ น
ระหว่ า ง IPO เพื ่ อ การจดทะเบี ย นซื ้ อ ขายในกระดานซื ้ อ ขา ย
หลั กทรั พย์ สำหรั บผู ้ ลงทุ นทั ่ วไปของ SET หรื อของตลาดซื ้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่
ระหว่ า งดำเนิ น การแก้ ไ ขเหตุ ท ี ่ อ าจทำให้ ม ี ก ารเพิ ก ถอนหน่ ว ย
ดั ง กล่ า วออกจากการซื ้ อ ขายใน SET หรื อ ในตลาดซื ้ อ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ
ข้อ 2.2 ที่จ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบี ย นซื ้ อ ขายในกระดานซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ สำหรั บ ผู ้ ล งทุ น
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้ ม ี ก ารเพิ ก ถอนหน่ ว ยดั ง กล่ า วออกจากการซื ้ อ ขายใน SET
หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
กำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษ ั ททุ ก บริ ษ ั ท ที ่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม กิ จ การ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ บริษัท
ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่ ร วมถึ ง สาขาในต่ า งประเทศของนิ ต ิ บ ุ ค คล เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการ
ให้ ม ี ก ารรั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในตราสารได้ ตามวิ ธ ี ก ารที่
กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง SN ซึ ่ ง จดทะเบี ย นกั บ TBMA และมี ก าร
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่ าด้ วยการขออนุ ญาต และการอนุ ญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเที ยบเท่าเงิน ฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit) แต่
ไม่ รวมถึ งตราสารหนี ้ ตราสารกึ ่ งหนี ้ ก ึ ่ งทุ น SN ศุ ก ู ก หรื อตราสาร
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 มี ล ั กษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในตอนที ่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตราส่วน
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู ่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ า investment grade หรื อ
ไม่มี credit rating
6

derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุร กรรม derivatives ที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ การลด
ความเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ าเงิ นฝากเพื่ อ การดำเนิ นงานของกองทุ น ไม่ มีข ้อกำหนด
เกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี ้ ส ิ น ทางการเงิ น (financial liability)*
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ล ่ า สุ ด ทั ้ ง นี ้ ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ อ อกตราสารมี ห นี ้ ส ิ น ทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่ าวมา
รวมกั บ มู ล ค่ า หนี ้ ส ิ น ทางการเงิ น ตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด ด้ ว ยก็ ไ ด้ โ ดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่ ว ไป และในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ อ อกตราสารไม่ ม ี ห นี ้ ส ิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ด เผยไว้ ใ นงบการเงิ น สำหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ล ่ า สุ ด ** ให้ ใ ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
ก า ร ย ื ่ น แ บ บ filing ใ น ล ั ก ษ ณ ะ เ ป ็ น โ ค ร ง ก า ร ( bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื ่ อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจั ด การของ
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property
ที ่ อ อกหน่ ว ยนั ้ น เว้ น แต่ เ ป็ น หน่ ว ย property ของกองทุ น ที ่ ม ี ล ั ก ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ :
* หนี ้ สิ น ทางการเงิ น (financial liability) ให้ พ ิ จ ารณาตามมาตรฐานการบั ญ ชี ท ี ่ ผ ู ้ อ อกตราสารดั ง กล่ า วได้ จ ั ด ทำงบ
การเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี น ั ้ น โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุน ได้อี กต่ อไป บริษั ทจัดการต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จั ด ส่ ง รายงานต่ อ ผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ห รื อ คณะกรรมการกองทุ น ภายใน 3 วั น ทำการนั บ แต่ ว ั น ที ่ เ กิ ด กรณี ด ั ง กล่ า ว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก)
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินให้จัดส่งรายงานตาม (1) และ (3) ต่อสำนักงาน
ด้วย
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ก องทุนมี ก ารลงทุนเป็น ไปตามอั ตราส่ว นการลงทุน ที่ กำหนด แต่ต่อมาการลงทุ น ไม่
เป็นไปตามอั ตราส่ว นการลงทุ นเป็ นเวลา 5 วันทำการติ ด ต่ อ กั น โดยมิได้เ กิ ด จากการลงทุ นเพิ่ ม บริษั ทจั ด การต้ อ ง
ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ภ ายใน 3 วั น ทำการนั บ แต่ วั นครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กำหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน
(product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) หรือ (ค) เว้นแต่กรณีเป็น
กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน บริษัท
จัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัต ราส่ วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่สามารถแก้ไข
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้อง
จัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีห ุ้นของบริษั ทใดโดยไม่เ ป็น ไปตามอั ตราส่ วนการลงทุ นที่ค ำนวณตามความมี ส่ วนได้เ สี ย ใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดำเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน
ผันจากสำนักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้ นของบริษัทนั้น
จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินให้จัดส่งรายงานตาม (1) และ (4) ต่อสำนักงานด้วย
ความในข้อ 2 มิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุ
ของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold)
(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่
เป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที ่ ค ำนวณตามความมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที ่ ล งทุ น (concentration limit) โดยให้
ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3
3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุ นรวม
ดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุ นต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทำการติดต่อกัน
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุ น และจัดส่ งรายงานดัง กล่ า วต่ อ ผู ้ด ูแ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนั บแต่ วั นครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ลงทุนเป็นสำคั ญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
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(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุน ได้ ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัต ราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด และให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งพร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบแต่ต่ อมา
ปรากฎกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อ กำหนดที่ส ามารถลงทุน ได้โดยชอบ
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ ในกรณีที่มีการลงทุนตาม (1) หรือ (3) ให้บริษัท
จัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็นกรณีตาม (2)
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริ ษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เ ป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดัง ก ล่า ว
ทั ้ ง นี ้ ในการจั ด ส่ งรายงานดั งกล่ าวให้ ก ับ ผู ้ถ ือ หน่ วยลงทุน บริ ษ ั ท จั ด การสามารถดำเนิ นการโดยวิธ ีก ารเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ บลจ. กำหนด
ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดำเนิ น การแก้ ไขให้ สั ดส่ ว นการลงทุ นของกองทุ นเป็น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ ดำเนิ นการเปลี่ ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ของส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ร ะยะเวลาเพี ย งพอและเป็ น ธรรมต่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมทั ้ ง เมื ่ อ ได้ ร ั บ มติ จ ากผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่ าธรรมเนียมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน จากผู ้ ถื อ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยัง ไม่มีผ ลใช้บ ังคับ บริษัท
จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี

33

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน
1.ชนิดสะสมมูลค่า

2.ชนิดจ่ายเงินปันผล

3.ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

4.ชนิ ด ผู ้ ล งทุ น สถาบั น
และสะสมมูลค่า

5.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
และจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดเสนอขาย)

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

LHGREEN-A

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ ผู้
ลงทุ น รั บ รายได้ จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

LHGREEN-D

เหมาะสำหรั บ ผู ้ ล งทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ต ิ บ ุ ค คล/
สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงิ น ปั น
ผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเ ป็น ไป
ตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

LHGREEN-E

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิก ส์
ของบริ ษ ั ท จั ด การ รวมถึ ง กลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น อื ่ น ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การ
ประกาศเพิ ่ ม เติ ม ในอนาคต โดยบริ ษ ั ท จั ด การจะติ ด ประก าศ
รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ การเพิ ่ ม เติ ม กลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น อื ่ น ดั ง กล่ า ว
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการไม่น้ อยกว่า 7 วัน
และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน

LHGREEN-IA

เหมาะสำหรั บ ผู ้ ล งทุ น ประเภทนิ ต ิ บ ุ ค คล/สถาบั น และ เปิ ด
โอกาสให้ ผู้ ล งทุ น รั บ รายได้ จ ากส่ ว นต่ า งจากการลง ทุ น
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น (Total
return)

LHGREEN-ID

เหมาะสำหรั บ ผู ้ ล งทุ น ประเภทนิ ต ิ บ ุ ค คล/สถาบั น และ เปิ ด
โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้ สม่ำเสมอจากเงินปัน ผล รวมถึงมี
สิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

6.ชนิดเพื่อการออมและ
สะสมมูลค่า
(ยังไม่เปิดเสนอขาย)

LHGREEN-ASSF

7.ชนิดเพื่อการออมและ
จ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดเสนอขาย)

LHGREEN-DSSF

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ ผู้
ลงทุ น รั บ รายได้ จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น (Total return) รวมถึ ง
ได้ ร ั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี หากปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ ผู้
ลงทุ น รั บ รายได้ ส ม่ ำ เสมอจากเงิ น ปั น ผล รวมถึ ง ได้ ร ั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ท างภาษี หากปฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์/ เงื ่อ นไขที่
กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ผู้ลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
ชนิดเพื่อการออมและจ่ า ยเงิน ปัน ผล สามารถลงทุนได้ใ นหน่ วยลงทุน ทุ ก ชนิ ดตามเงื่ อนไขที่ กองทุน กำหนด แต่ไ ม่
รวมถึ ง หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ผู ้ ล งทุ น สถาบั น ทั ้ ง นี้ บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเพิ ่ ม เติ ม เปลี ่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง
รายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
-

บริษัทจัดการ

-

Internet

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
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5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตาม
จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม คู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิด
บั ญ ชี ก องทุ น และใบคำสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ท ี ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การ ตามวั น เวลา ทำการตามปกติ ข องบริ ษ ั ท จั ด การ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
5.2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจติดต่อจองซื้ อหน่วยลงทุ นได้ทุกวันทำการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย โดยกรอกใบจอง
ซื้อให้ครบถ้ วนและแนบเอกสารหลั กฐานในการจองซื้ อ พร้อมชำระเงิน ค่ า จองซื้ อ หน่ วยลงทุ น โดยวันเสนอขายวั น
สุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
5.2.3 วิธีการสั่งซือ
้ หน่วยลงทุน
5.2.3.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
5.2.3.2 วิธีการเสนอขายหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซื้อคืน ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดย
จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อตามที่ระบุในโครงการ ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
ในการสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้ก าร
บริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อ กำหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(4) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
ทั้งนี้ การทำรายการผ่ านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ บริษ ั ทจั ด การกำหนด บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการผ่านระบบ Internet โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
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5.2.4

การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธี
อื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวัน ที่ตามวัน ที่ที่ สั่งซื้ อและขี ดคร่อมเฉพาะสั่ง จ่ายในนาม “บลจ.
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุ ดลง ซึ่ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน ” เป็นบัญชีกระแสรายวัน
มีดังต่อไปนี้
บัญชีธนาคาร

สาขาธนาคาร

เลขที่บัญชี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักลุมพินี

เลขที่บัญชี 889-1-01361-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 227-3-01446-6

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 064-1-06608-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 539-0-00105-5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 200-3-03485-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 492-6-00046-6

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารสาทร ซิตี้

เลขที่บัญชี 004-1-10428-2

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยวา

เลขที่บัญชี 794-3-63067-8

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักสีลม

เลขทีบ
่ ัญชี 800-0-22888-4

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี 100-0-00251-3

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่ม เติมโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่ า
จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนที่เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อนั้น
ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับ
การขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น
(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้
(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิก
ถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิด ไว้เพื่ อ
การนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
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5.2.5

การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ช ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
ยกเว้ น ในกรณี ที่ ก ารสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั ้ น มี ผลให้ จ ำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อน
ได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็ม ตามจำนวน ในกรณี ที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและ
มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผู้ สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกิน กว่ า
จำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกิน
จำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งไว้
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัด การพิจ ารณาแล้ วเห็นว่าเป็น การรั กษาผลประโยชน์ข องกองทุน หรือผลประโยชน์ข องผู ้ ถื อ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำ
การถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.2.6

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที ่ ก ารสั ่ ง ซื ้ อ หน่ว ยลงทุ น ในการเสนอขายนั ้ นไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว ่ า ทั ้ ง หมดหรื อ บางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็ คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชี ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจั ด การ ภายใน 1 เดือนนับตั ้ง แต่ วั น ทำการถั ด จากวัน สิ้ น สุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั ้ง แรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก
(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย
(ข) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อคำนวณตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่ าขั้นต่ำ ที่จะลงทุนในหลัก ทรัพย์ได้ ตามวัตถุ ประสงค์ข องกองทุน หรื อไม่
สามารถลงทุนเพื่ อให้ ได้ ผลตอบแทนที ่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีนั ย สำคั ญ โดยบริ ษั ท
จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัด การ ภายใน 1 เดือนนับตั้ง แต่ว ัน ทำการถั ดจากวัน สิ้น สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั ้ง แรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน
จะพิจารณาผ่อนผัน สั่งการเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัท
จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้ง
ให้สำนักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุ นภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ อัน
เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
5.2.7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใ ด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน
เป็นต้น
(4) บริ ษ ั ทจั ด การขอสงวนสิ ทธิ ที ่ จ ะปฏิ เ สธการสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในบางกรณี ต ามที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การเห็ นสมควร เช่ น
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือ หน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
5.2.7.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
และได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุน
ต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุมัติจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แ ก่ ผู้
จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”
5.2.7.3 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ
วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว
5.2.7.4 การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
5.2.7.5 สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวร
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
5.2.8 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ใน
คำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ( บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ และ/หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี ตามที่
เห็นสมควร) ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์
(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรั บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
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กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
(1) สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
กรณีคณะบุคคล
(1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน
(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา
(4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
(5) หนังสือมอบอำนาจ
(6) หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา
(7) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
(8) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
(9) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี )
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง
นามแทนนิติบุคคลแต่ละราย
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
(2) หนังสือบริคณห์สนธิ
(3) ข้อบังคับ
(4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้
(5) หนังสือรับรอง
(6) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(7) สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(8) หนั ง สื อ มอบอำนาจ (ในกรณี ที่ ผู้ มี อ ำนาจลงนามแทนนิ ติ บ ุค คลไม่ไ ด้ เป็น กรรมการผู ้ มี อ ำนาจลงนามที่ ระบุใน
หนังสือรับรองนิติบุคคล)
(9) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(10) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
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(11) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับ
เงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)
(12) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้ มี
อำนาจลงนามแทนนิ ติ บุ คคลนั้น พร้อมประทับ ตราบริษั ท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้ อ (7) ต้องลงนามรั บรองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย
หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มี
ความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัด สรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ น
โดยการโอนเข้าบัญชี)
หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน
และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื่น ๆ ได้ 11 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือนำเงิน ดัง กล่ า วเข้า บั ญชี เงิน ฝากของผู ้ถื อ หน่ วยลงทุ น ตามเลขที ่ บั ญ ชี ท ี่ ระบุ ไ ว้ ในคำขอเปิ ด บั ญ ชี ก องทุน หรือ
ดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอั ตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่าย
จากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้น ๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดย
จะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัด การและผู้ สนั บสนุน การขายและรั บซื้ อ คืนหน่ว ยลงทุน รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.2.1

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู ้ สนใจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ปข้ อ มู ล สำคั ญ หนั ง สื อ ชี ้ ช วน
ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติ
ของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)
สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชี กองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอ
เปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน
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ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถติดต่อขอรับคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่
บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ จัดจำหน่าย (ถ้ามี)
หรือตัวแทน (ถ้ามี)
6.2.2

วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่ มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิ นเป็น
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
จนถึงเวลา 14.00 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้ วน
และแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีที่
ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)
การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่กำหนดให้เป็นวัน
ทำการซื้อถัดไป
ทั้งนี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็ นวัน
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป
6.2.3

วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

6.2.3.1 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ล ะรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดย
จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่ว ย
ลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
(4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขอ งผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชีกระแสรายวัน มีดังต่อไปนี้
บัญชีธนาคาร

สาขาธนาคาร

เลขที่บัญชี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักลุมพินี

เลขที่บัญชี 889-1-01361-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 227-3-01446-6

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 064-1-06608-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี 539-0-00105-5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 200-3-03485-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสวนพลู

เลขที่บัญชี 492-6-00045-8

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารสาทร ซิตี้

เลขที่บัญชี 004-1-10428-2

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยวา

เลขที่บัญชี 794-3-63067-8

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักสีลม

เลขที่บัญชี 800-0-22888-4

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี 100-0-00251-3

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะ
ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(5) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้ อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงิน ได้ใน
วันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งทำการซื้อนั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน
7 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกรายก ารสั่ง ซื้อ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุ นของ
กองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้
(9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิก
ถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
(10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจ ารณาแล้วเห็นว่ า การ
สั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.3.2 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่ อ
ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว โดยปิ ด ประกาศ ณ ที ่ ท ำการของบริ ษ ั ท จั ด การและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริ การให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบและปฏิ บัติต าม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3.3 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
ทั้งนี้ การทำรายการผ่ านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ บริษ ั ทจั ด การกำหนด บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการผ่านระบบ Internet โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
6.2.3.4 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัท
จัดการอาจเพิ่ มเติ มวิธี ก ารรับ คำสั่ ง ซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยวิ ธี อื ่น ๆ เช่น วิธีการรับ คำสั่ง ซื ้ อหน่ว ยลงทุ น ผ่ านเคาน์ เ ต อร์
ธนาคาร (Bill Payment) บริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ (Telephone Banking) บริ ก ารธนาคารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจั ดการจะดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่ว ย
ลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.4

ราคาขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขาย
หน่วยลงทุนนั้น โดยเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใ ด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) กรณี ที ่ ก ารสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั ้ น มี ผ ลทำให้ จ ำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน
เป็นต้น
(4) บริษัทจัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะปฏิเ สธการสั่ง ซื ้ อหน่ วยลงทุนในบางกรณีต ามที่ บริษั ท จัด การเห็น สมควร เช่น
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกร ณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสีย หายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็น การชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ ได้ ในกรณีที่บริษั ท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษั ทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.5.2 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ
วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว
6.2.5.3 การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
6.2.5.4 สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวร
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจั ดการได้รับชำระบริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
ยกเว้ น ในกรณี ที ่ ก ารสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั ้ น มี ผลให้ จ ำนวนหน่ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้
หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อ
ในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจ ารณาแล้ วเห็นว่ าเป็น การรักษาผลประโยชน์ข องกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู ้ ถื อ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-

บริษัทจัดการ

-

Internet

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยเรียงลำดับรายการ
ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน
การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร
7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
-

แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
• หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน
• หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
• หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่า
• หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันและจ่ายเงินปันผล
• หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
• หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล

:
:
:
:
:
:
:

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำ
การ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื น จะ
กำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่ ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์ม
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริ ษั ท
จัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้อง
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ในใบคำสั ่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น มากกว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น หั ก ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบี ยน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่ วยลงทุ นกั บ ทะเบียนผู้ถื อหน่ วยลงทุน หาก
ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุน ดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่ว ยลงทุนของผู้ถื อหน่ วยลงทุน จะเกิด ขึ้ นต่ อเมื่ อนายทะเบีย นหน่ วยล งทุน ได้ท ำการบั น ทึ ก
รายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวั น
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน
และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของ
บริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ
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ขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจั ดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่ อเมื่ อ
ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ ทำการของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด
5. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริ การให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบและปฏิ บัติต าม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น
วิ ธ ี ก ารรั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร (Bill Payment) บริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ (Telephone
Banking) บริ ก ารธนาคารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet Banking) เครื ่ อ งฝากถอนเงิ น อั ต โนมั ต ิ (Automatic Teller
Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความ
เห็ น ชอบจากผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ ง ถึ ง วิ ธ ี ก ารรั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น นั ้ น ๆ ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะ
ปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร
7.5

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ทุกวันทำการ
7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ตามที่ระบุในข้อ 7.4
7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out
: FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และ
ในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือห น่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่ว ย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น
2. การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคื นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.1

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

-

บริษัทจัดการ

-

Internet

-

ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

8.2

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำ
เงินค่าขายคืน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่ น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการ
เสนอขายภายหลั งการเสนอขายครั ้ งแรก หรื อหั วข้ อการสั บเปลี ่ ยนหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมอื ่ นนั ้น เว้ นแต่ ได้ รั บ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
การสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ภายหลั ง การเสนอขายครั ้ ง แรก บริ ษ ั ท จั ด การอาจเปิ ด ให้ บ ริ ก ารสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ เป็นวันทำ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์ข้างต้ น ด้ วย
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
8.2.1.

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้น
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไว้เป็นหลั กฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนิ นการนำเงินที ่ ได้ จากการขายคื นหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนต้นทางนี้ ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกรณีมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่ วย
ลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น
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กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุน
นี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)
ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี ่ ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ป ระสงค์จะสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการมายังกองทุนนี้สามารถขอรับ คู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจั ดการ
กำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทาง
อื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับแต่วันใช้สิทธิปิดรับคำสั่งดังกล่าว
(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อ มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบั ญชีกองทุนรวมโดยปฏิ บ ั ติ
เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)
เงื่อนไขอื่น ๆ
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out :
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีทรี่ ับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน)
เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ไป
ยังกองทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าว
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่า
กว่ าหรื อใกล้ เคี ยงกั บกองทุ นนี ้ โดยขึ ้ นอยู ่ ก ั บดุ ลยพิ น ิ จของบริ ษ ั ทจั ดการเห็ นสมควร โดยได้ ร ั บยกเว้ นไม่ เรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ทีเ่ กิดขึ้น
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8.2.2. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี ่ยน
หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริ ษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
8.2.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยจะกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
การกำหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมีผล หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
การกำหนดราคาหน่ วยลงทุ นเพื ่ อสั บเปลี ่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้ า จะใช้ ม ู ลค่ าหน่ วยลงทุ นที ่ คำนวณได้ เมื ่ อสิ ้ น วั นทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลก่อนวันที่กองทุนได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษั ทจั ดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการขายและรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำ
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทาง
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลื อในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรื อ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
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เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี ก ารที่ บริ ษั ทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ” และ
“การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยน
ก่อนการดำเนินการ
บริษัทจัดการสงวนสิ ทธิที่ จะหยุดรับคำสั่งสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเป็นการชั่ วคราวและ/หรื อถาวรก็ ได้ ในกรณีที่บริ ษั ท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษั ท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
9.

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจั ดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดัง นี้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
10.2 การเลื ่ อ นกำหนดการชำระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 10.1 ให้ บ ริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมปฏิ บ ั ต ิ ต าม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2)
ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสำนักงาน
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ ก องทุนรวมลงทุนไม่ ส ามารถเปิด ทำการซื ้อขายได้ต ามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ข ายหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่
เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
2. เมื ่ อ ปรากฏเหตุ ต ามข้ อ 1 และบริ ษ ั ทจั ด การกองทุ น รวมประสงค์ จ ะไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไป
ให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยล งทุนพร้ อมทั้ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่ง
ซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
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(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แ ล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาข าย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12.

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13.
13.1

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน หรือนำไปเป็นประกันได้
13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้
โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิ ธีการที่กำหนดไว้ใน
โครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน และ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึ กชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน (LHGREEN-A) : ไม่จ่าย
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGREEN-D)

: จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGREEN-E) : ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่า (LHGREEN-IA)

: ไม่จ่าย

ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและจ่ายเงินปันผล (LHGREEN-ID)

: จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
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ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (LHGREEN-ASSF)

: ไม่จ่าย

ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (LHGREEN-DSSF)

: จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษั ท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปัน ผล
ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยการพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจ่ายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผล
ขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือ
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนิ นการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะ
ถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGREEN-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม

2. LHGREEN-D

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
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3. LHGREEN-E

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม

4. LHGREEN-IA

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม

5. LHGREEN-ID

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม

6. LHGREEN-DSSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม

7. LHGREEN-ASSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่า ใช้ จ่ ายที ่เรีย กเก็ บจากกองทุนรวมทั้ งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ ส ิน สุ ทธิ ข อง
กองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGREEN-A

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHGREEN-D

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHGREEN-E

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

4. LHGREEN-IA

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

5. LHGREEN-ID

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

6. LHGREEN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

7. LHGREEN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้ นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วน อันได้แก่ การจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กองทุน กองทุนจะนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนหลัก
(Royalties and rebate) ต่อไป โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

ชื่อย่อ
1. LHGREEN-A

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHGREEN-D

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
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3. LHGREEN-E

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

4. LHGREEN-IA

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

5. LHGREEN-ID

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

6. LHGREEN-DSSF

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

7. LHGREEN-ASSF

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGREEN-A

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHGREEN-D

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHGREEN-E

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

4. LHGREEN-IA

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

5. LHGREEN-ID

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

6. LHGREEN-DSSF

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

7. LHGREEN-ASSF

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็น
รายวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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อัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน ตามที่จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทิเช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็น
ต้น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบี ยน
กองทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท ำเอกสารที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทาให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้
(6) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
(7) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกั บ
ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจั ด ส่ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปี
บัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ่งพิมพ์อื่ นใด
(10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
อื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อการ
รับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษั ทจัด การ
ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่ อ
ได้รับคำสั่งจากสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่า ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
(12) ค่ า จั ด เตรี ย มรายงานต่ า ง ๆ สำหรั บ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการปฏิ บ ั ต ิ ต าม
กฎหมายหรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่ าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิด
สมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(14) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(15) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(16) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น
(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ
ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา
ได้ ม า รั บ มอบ/ส่ ง มอบดู แ ลรั ก ษา ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ซึ ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ า ง ๆ ของกองทุ น ที่
นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น
(18) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
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(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน ในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
เรียกเก็บรายปี ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(20) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
(21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้ างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
(22) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight
Entity : IOE)
(23) ค่ า ฤชา ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื ่ น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้น
จริงไม่สามารถประมาณการได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่า ว และให้ถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGREEN-A

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHGREEN-D

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHGREEN-E

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHGREEN-IA

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHGREEN-ID

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

6. LHGREEN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

7. LHGREEN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ไม่เท่า กั นขึ ้น อยู่ ก ั บดุ ลยพิ นิ จของบริษ ั ทจั ด การ โดยอาจพิ จ ารณาจากมู ลค่ า การทำรายการ ป ระเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGREEN-A

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHGREEN-D

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHGREEN-E

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHGREEN-IA

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHGREEN-ID

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

6. LHGREEN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี

56

7. LHGREEN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการท ำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGREEN-A

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHGREEN-D

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHGREEN-E

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHGREEN-IA

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHGREEN-ID

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

6. LHGREEN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

7. LHGREEN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHGREEN-A

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHGREEN-D

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHGREEN-E

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHGREEN-IA

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHGREEN-ID

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

6. LHGREEN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

7. LHGREEN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็ บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
• กรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะนำรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกองทุน
• กรณีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switching
out) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกองทุน
อนึ ่ ง กองทุ น Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (“กองทุ น หลั ก ”) อาจมี ก ารปรั บ มู ล ค่ า
สินทรัพย์สุทธิโดยวิธีการตั้งราคาแบบ Single Swing Pricing สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อหน่วยในกรณีที่ผู้ลงทุนของ
กองทุนหลักมีการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ณ วันประเมินมูลค่า (Valuation Day) ดังนั้น กองทุนเปิด แอล
เอช กรีน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนเพิ่มเติม (Exit Fee) เฉพาะเมื่อกองทุนหลักมี ก ารปรับมู ล ค่ า
สินทรัพย์สุทธิโดยวิธีการตั้งราคาแบบ Single Swing Pricing
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิ นกำหนด โดยบริษัท
จัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ
(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
กำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
(4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดย
กองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
(5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) :
(5.1) เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(5.2) เมื่อมีการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ (Brokerage fee) ที ่ เ รี ย กเก็ บ จากผู ้ ท ำรายการ เมื ่ อ มี ก ารสั ่ ง ซื ้ อ ขายคื น หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยคำนวณ
จากมูลค่าหน่วยลงทุน และนำเข้ากองทุน ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Broker) มีการเปลี่ยนแปลง
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ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนอง
เดียวกัน
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ต าม
ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอย
ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบั ญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถื อ
หน่วยลงทุนแล้ว
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
1. ในกรณี ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การมี ค วามประสงค์ จ ะลดค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยตามที ่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการและได้
ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้ งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่ น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้างต้นแล้ว
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บ ริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1
ปี น ั บแต่ ว ั นที ่ บริ ษ ั ทจั ดการประสงค์ จ ะขึ ้ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยดั ง กล่ า ว ให้ บ ริ ษ ั ท จั ด การดำเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่ ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ าธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ มขึ้ น ไม่เ กิ น กว่ า อั ตราร้ อ ยละ 5 ของอัตราขั ้น สูง ดั ง กล่ า ว
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการต้องได้รับมติพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2.1
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1. วรรค 2 และข้อ 2. (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3. ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูง กว่ าที่ ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
15.6. หมายเหตุ :
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ ่ า ยทั ้ ง หมดของกองทุ น ที ่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น และผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น อั ต ราที ่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษั ทจัดการสงวนสิทธิในการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมู ล ค่ าทรั พย์ สิ น สุ ทธิ มูลค่าหน่ว ยลงทุ น
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที ่ ส มาคมบริ ษ ั ท จั ด การลงทุ น กำหนดโดยได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.5) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่า
(1.6) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันและจ่ายเงินปันผล
(1.7) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
(1.8) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
กองทุ น มี ก ารแบ่ งชนิ ด ของหน่ว ยลงทุ นตามชนิด ดั ง นั ้ น มู ล ค่ า หน่ว ยลงทุน แต่ ล ะชนิด อาจมีมู ล ค่า ไม่เท่ า กั น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพ ย์ สิน
สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่จะได้รับจากกองทุนหลั ก
ภายในวันทำการถัดไป และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น. ของ
วั น ทำการที ่ ค ำนวณมูล ค่า ทรั พย์สิ น สุ ทธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารั บ ซื ้อ คื น หน่ว ยลงทุ น
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจากแหล่ง ข้ อ มูล อื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู ้ดู แลผลประโยชน์ หรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์ สิ น
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวัน
แรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
ต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 45,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท
(แบ่งเป็น 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด E 5,000 บาท และ 4. ชนิด IA 40,000,000 และ 5. ชนิด ID 30,000,000 และ 6.
ชนิด ASSF 5,000 และ 7. ชนิด DSSF 10,000) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 355,000 บาท และมียอดซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้ (1. ชนิด A 10,000 บาท และ
2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด E 5,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่
จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย
(ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ในวันแรก 355,000
บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิ
-ชนิด A =
355,000x10,000/70,
040,000= 50.69
-ชนิด D =
355,000x10,000/70,
040,000= 50.69
-ชนิด E =
355,000x5,000/70,0
40,000= 25.34
-ชนิด IA =
355,000x40,000,000
/70,040,000=
202,741.29
-ชนิด ID =
355,000x30,000,000
/70,040,000=
152,055.97
-ชนิด ASSF =
355,000x5,000/70,0
40,000= 25.34
-ชนิด DSSF =
355,000x10,000/70,
040,000= 50.69
รายการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมต่อวัน
(/365)
- ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
0.802%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3
ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

กองทุนรวม

ชนิด A

ชนิด D

ชนิด ASSF

ชนิด DSSF

70,040,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

40,000,000.00

30,000,000.00

5,000.00

10,000.00

355,000.00

50.69

50.69

25.34

202,741.29

152,055.97

25.34

50.69

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

70,395,000.00

10,050.69

10,050.69

5,025.34

40,202,741.29

30,152,055.97

5,025.34

(1546.76)

(0.22)

(0.22)

(0.11)

(883.36)

(662.52)

(0.11)

(0.22)

(206.36)

(0.03)

(0.03)

(0.01)

(117.85)

(88.39)

(0.01)

(0.03)

70,393,246.88

10,050.44

10,050.44

5,025.22

40,201,740.08

30,151,305.06

5,025.22

10,050.44

7,004,000.0000

1,000.0000

1,000.0000

500.0000

4,000,000.0000

3,000,000.0000

500.0000

1,000.0000

10.0504

10.0504

10.0504

10.0504

10.0504

10.0504

10.0504

10.0504
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ชนิด E

ชนิด IA

ชนิด ID

10,050.69
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วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซือ
้ หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
(จากรายการซือ
้ หน่วยลงทุน 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด E 5,000 บาท)
และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันทีส
่ อง 175,500 และในวันนี้มย
ี อดซือ
้ หน่วยลงทุน ดังนี้
(1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3. ชนิด IA 20,000,000 และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. ชนิด DSSF 10,000)
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า
70,393,246.88
(บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลด
หน่วยลงทุนของวันทำการ
ก่อนหน้า
1) ชนิด A (+10,000 บาท)
10,000.00

ชนิด A

ชนิด D

10,050.44

10,050.44

ชนิด E

ชนิด
ASSF

ชนิด
DSSF

ชนิด IA

ชนิด ID

5,025.22

40,201,740.08

30,151,305.06

5,025.22

10,050.44

10,000.00
10,000.00

2) ชนิด D (+10,000 บาท)

10,000.00

3) ชนิด E (+5,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกอ
่ นหัก
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวัน
แรก 175,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิ
-ชนิด A =
175,000x20,050.44/70,4
18,246.88= 49.97
-ชนิด D =
175,000x20,050.44/70,4
18,246.88= 49.97
-ชนิด E =
175,000x10,025.22/70,4
18,246.88= 24.99
-ชนิด IA =
175,000x40,201,740.08/
70,418,246.88=
100,192.86
-ชนิด ID =
175,000x30,151,305.06/
70,418,246.88=
75,144.64
-ชนิด ASSF =
175,000x5,025.22/70,41
8,246.88= 12.52
-ชนิด DSSF =
175,000x10,050.44/70,4
18,246.88= 25.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกอ
่ นหัก
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(+vat) = 0.802%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิด
หน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการ
ขายหน่วยลงทุน ดังนี้
1) ชนิด A =
10,000/10.0504=
994.9853
2) ชนิด D =
10,000/10.0504=
994.9853
3) ชนิด E =
5,000/10.0504=
497.4926
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อ
หน่วย)

5,000.00
70,418,246.88

20,050.44

20,050.44

5,000.00
10,025.22

40,201,740.08

30,151,305.06

5,025.22

10,050.44

175,500.00

49.97

49.97

24.99

100,192.86

75,144.64

12.52

25.05

70,593,746.88

20,100.41

20,100.41

10,050.20

40,301,932.93

30,226,449.70

5,037.74

10,075.48

(1551.13)

(0.44)

(0.44)

(0.22)

(885.54)

(664.15)

(0.11)

(0.22)

(206.95)

(0.06)

(0.06)

(0.03)

(118.15)

(88.61)

(0.01)

(0.03)

70,591,988.80

20,099.91

20,099.91

10,049.95

40,300,929.25

30,225,696.94

5,037.62

10,075.23

7,006,487.4632

1,994.9853

1,994.9853

997.4926

4,000,000.0000

3,000,000.0000

500.0000

1,000.0000

10.0752

10.0752

10.0752

10.0752

10.0752

10.0752

10.0752

10.0752
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2.
วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซือ
้ หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
(จากรายการซือ
้ หน่วยลงทุน 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3. ชนิด IA 20,000,000 และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. ชนิด DSSF
10,000)
และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันทีส
่ าม 335,000 และ ในวันนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด D 300 บาท และ ชนิด ID 150,000 และ ชนิด DSSF 200
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วย
ลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิด A
(+10,000 บาท)
2) ซื้อหน่วยลงทุนชนิด D
(+10,000 บาท)
3) ซือ
้ หน่วยลงทุนชนิด IA
(+20,000,000 บาท)
4) ซือ
้ หน่วยลงทุนชนิด ASSF
(+5,000 บาท)
5) ซือ
้ หน่วยลงทุนชนิด DSSF
(+10,000 บาท)
6) จ่ายเงินปันผลชนิด D (-300
บาท)
7) จ่ายเงินปันผลชนิด ID (150,000 บาท)
8) จ่ายเงินปันผลชนิด DSSF (200 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกอ
่ นหัก
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่
สาม 335,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
-ชนิด A =
335,000x30,099.91/90,626,9
88.80= 111.26
-ชนิด D =
335,000x20,099.91/90,626,9
88.80= 74.30
-ชนิด E =
335,000x10,049.95/90,626,9
88.80= 37.15
-ชนิด IA =
335,000x40,300,929.25/90,6
26,988.80= 148.971.20
-ชนิด ID =
335,000x30,225,696.94/90,6
26,988.80= 111,728.40
-ชนิด ASSF =
335,000x5,037.62/90,626,98
8.80= 18.62
-ชนิด DSSF =
335,000x20,075.23/90,626,9
88.80= 74.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกอ
่ นหัก
ค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวมต่อวัน
(/ 365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+
vat) = 0.802%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิด
หน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
1) ชนิด A =
10,000/10.0752= 992.5361
2) ชนิด D =
10,000/10.0752= 992.5361
3) ชนิด IA =
20,000,000/10.0752=
1,985,072.2566
4) ชนิด ASSF =
5,000/10.0752= 496.2681
5) ชนิด DSSF =
10,000/10.0752= 992.5361
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ชนิด A

ชนิด D

ชนิด E

ชนิด IA

ชนิด ID

70,591,988.80

20,099.91

20,099.91

10,049.95

40,300,929.25

30,225,696.94

10,000.00

10,000.00

10,000.00

ชนิด
ASSF
5,037.62

ชนิด
DSSF
10,075.23

10,000.00
20,000,000.00

20,000,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00
(1000.00)

(300.00)

(150000.00)

(150000.00)

(500.00)

(200.00)

90,475,488.80

30,099.91

335,000.00

111.45

110.34

37.21

223,273.86

111,360.09

37.17

73.59

90,810,488.80

30,211.35

29,910.24

10,087.16

60,524,203.11

30,187,057.03

10,074.78

19,948.82

(1995.36)

(0.66)

(0.66)

(0.22)

(1329.87)

(663.29)

(0.22)

(0.44)

(266.21)

(0.09)

(0.09)

(0.03)

(177.43)

(88.49)

(0.03)

(0.06)

90,808,227.22

30,210.60

29,909.50

10,086.91

60,522,695.81

30,186,305.25

10,074.53

19,948.33

8,995,033.5962

2,987.5214

2,987.5214

997.4926 5,985,072.2566

3,000,000.0000

996.2681

1,992.5361

10.0954

10.1123

10.0115

10.0621

10.1123

10.0115
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29,799.91 10,049.95 60,300,929.25 30,075,696.94

10.1123

10.1123

10,037.62

19,875.23
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2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ตามระยะเวลาดั ง ต่ อ ไปนี ้ เว้ น แต่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการถัดไป
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำ
การถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
(ค) วันทำการสุ ด ท้ ายของแต่ล ะเดื อน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัด ไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที ่ ก องทุ น รวม
กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อ ขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ น
ประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทำการซื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ล่ า สุ ด
โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุ นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการ
ที่คำนวณนั้น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ทธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ่ ป ระกาศข้ า งต้ น
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดำเนินการตาม (2.1) - (2.4) ได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ได้รับราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ สถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ปิดทำการ หรือ
เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุ น ภายในวันทำการถั ดจากวันที่ บริษ ั ทจั ดการได้รั บข้ อมู ลราคาหลั กทรัพย์หรื อมู ลค่ าหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที่วันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้
ราคาราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุนล่าสุดที่ มีเป็นฐานใน
การคำนวณ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่าแทน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการ
ที่คำนวณนั้น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ทธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ่ ป ระกาศข้ า งต้ น
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
(2.5) ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ได้ และปิ ด ประกาศไว้ ใ นที ่ เ ปิ ด เผย ณ ที ่ ท ำการทุ ก แห่ ง ของบริ ษ ั ท จั ด การ และจั ด ให้ ม ี ป ระกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะประกาศในช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณี ที ่ ก ารประกาศข้ า งต้น หากได้ ก ระทำผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ้อ มู ล มู ล ค่า หน่ ว ยลงทุ น ที ่จ ั ด ขึ้ นโดยสมาคม ( NAV
Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
3 วันทำการถัดไปก็ได้
(2.6) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี
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(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่ า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ตามที ่ ค ำนวณได้ ใ น (3.2) เป็ น ตั ว เลขโดยมี ท ศนิ ย ม 4 ตำแหน่ ง โดยตั ด ทศนิ ย ม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้น รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน
(4) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 (2)
(4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทางเว็ บ ไซต์ (website) ของบริ ษ ั ทจั ด การ http://www.lhfund.co.th และ/หรื อ ช่ อ งทางอื ่ น ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การเห็น ว่า
เหมาะสม
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่พ บ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจาก
วันที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัด
จากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง)

การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถู กต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2)
และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่ว ง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ (2) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทำการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงาน การ
แก้ ไขราคาหน่ ว ยลงทุ น ย้ อ นหลั ง และรายงานการชดเชยราคาที ่ จ ั ด ทำตาม (1) ให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่ว ยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลื ออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ าจำนวนหน่ว ยลงทุ น ที่
จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้ายของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัทจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ ซื้ อหน่ว ยลงทุ น เป็ น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ว ยลงทุน ที่ไม่ถูก ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจั ดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมี หน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องชดเชยราคาเป็นเงินให้แ ก่ผู้ ซื้ อหน่วยลงทุนหรื อ ผู้ขายคืนหน่ว ยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวั นทำการนับแต่
วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แ ก่ผู้ ขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตาม
(2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
(3) บริ ษ ั ทจั ด การจะรับ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ ่า ยต่า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ นจากมู ล ค่า หน่ ว ยลงทุน ไม่ถู ก ต้อ ง เช่ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ประกาศ การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ ผ ู้ ซื้ อ
หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุ น เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าว มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
ไม่มี
17.4 ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)
ชื่อ : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไม่มี
17.5 ที่ปรึกษา
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ : ไม่มี
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ : ไม่มี
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
17.8. Prime Broker :

ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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วันสิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :
19. การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ
20.1 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม
1. บริษัทจัดการจัดให้มีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาย
คืนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน
ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน
2. บริษัทจัดการจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยที่ขายคืนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
3. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือ
แสดงการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจัดให้มีการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน หนังสือแสดงการ
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศ
กำหนด และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้
3.1 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมี
รายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมสำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อ
การออม
3.2 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่น จัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง
และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
3.3 หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสื อดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมี
รายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
20.2 การควบรวมกองทุน
1. การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็นธรรม
กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้น ไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่ างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
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(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่ างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที ่จ ะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมี
ผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ใ น (1) ของวรรคหนึ ่ ง ถื อ ว่ า ได้ ร ั บ มติ ข องผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ในการแก้ ไ ข
โครงการจั ด การกองทุ น ปิ ด เป็ น โครงการจั ด การกองทุ น เปิ ด แล้ ว ทั ้ ง นี ้ โดยได้ ร ั บ ยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม”
ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถื อ
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน
ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว
(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อั ตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(4) สรุ ป ประเด็ น เปรี ย บเที ย บสาระสำคั ญ และความแตกต่ า งของกองทุ น รวมที ่ จ ะควบรวมกองทุ น และลั ก ษณะที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการ
กองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เ ป็นอย่าง
น้อย
(5) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมที่รับโอน
(8) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปัน ผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลัง
การควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(9) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี
(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้
3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึ งวันที่มีการควบรวมกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกอง ทุนรวมที่ได้รับไว้ แล้ ว
หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุ ก
แห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ล ะ
สั ป ดาห์ ข องกองทุ นรวมที ่จ ะควบรวมกองทุ นรวมและจั ดให้ มี รายงานดั งกล่ า วไว้ ณ ที ่ ท ำการของบริ ษั ท จัด การและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติ มรายละเอียดการ
ควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอี ย ดข้า งต้น บริษัทจัด การจะดำเนิ น การตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว
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20.3 ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
20.4 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ
บริ ษ ั ทจั ด การขอสงวนสิ ทธิ ใ นการแก้ ไข เปลี ่ ย นแปลง เพิ ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น หรื อ วิ ธ ี ก ารจั ด การตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้โดยถือว่ าได้รั บ ความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่ว ยลงทุน ทุ กราย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ มเติม ดังกล่า ว จะต้องเป็นไปตามที่ สำนั ก งาน
ประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้
20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริ การของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่ อให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย
20.6 การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอ
มติ ได้ เนื ่ อ งจากติด ข้อ จำกั ด ห้ ามมิ ให้ก องทุ นต้น ทางลงมติ ให้ ก องทุ นปลายทาง บริ ษ ั ท จั ด การสามารถ ขอรั บ ความ
เห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่ งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้นกรณี
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน หนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
20.7

การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลั กเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
20.8 การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม
(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนโดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
20.9 การทำความรู ้ จ ักตั ว ตนของลู กค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ ส ู จ น์ ท ราบลู ก ค้ า (Client
Due Diligence: CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัด
ความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มี อำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจั ดการและ/หรือ
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์
ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุม ทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริก ารใหม่
การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่
หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
20.10 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน
ผู ้ ซ ึ ่ ง มี ถ ิ ่ น ที ่ อ ยู ่ ถ าวรในสหรั ฐ อเมริ ก า และ ผู ้ ซึ่ ง มี ถ ิ ่ น ที ่ อ ยู ่ ท างภาษี ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า) ซึ ่ ง เปิ ด หรื อ มี ไ ว้ ก ั บ FFI นั้ น
นอกจากนี ้ ย ั ง ปรากฎด้ ว ยว่ า ในปั จ จุ บ ั น มี ร ั ฐ บาลในหลายประเทศกำลั ง ดำเนิ น การออกกฎหมายที ่ ม ี ข ้ อ กำหนดและ
หลั ก เกณฑ์ ใ นลั ก ษณะที ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ FATCA (ซึ ่ ง ต่ อ ไปจะรวมเรี ย ก FATCA และกฎหมายดั ง กล่ า วว่ า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กัน
และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ข อง
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพ ย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบัน การเงิน อื ่น ๆ นอกประเทศสหรัฐ อเมริ กา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA
กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นไม่
สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้ อ งขอให้ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ที ่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น พลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (หรื อ เป็ น บุ ค คลตามที ่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งใน
และต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้
ไว้ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลง เป็ น ต้ น รวมถึ ง นำส่ ง หลั ก ฐานเพื ่ อ ยื น ยั น การเข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมายต่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดัง กล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเ พื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ในกรณีที่ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ปฏิเ สธการดำเนิน การหรื อ ไม่ แ สดงเจตนาตอบรั บ ภายในระยะเวลาที่ บริ ษั ทจั ดการกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ ขัด
กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนิ น การอื ่ น ใดอั น เป็ น การป้ อ งกั น หรื อ ลดผลกระทบ หรื อ ทำให้ ก องทุ น หรื อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง ในทาง
ปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้สงวนสิทธิ ไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ที่ ประกาศกำหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แ ล้ ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิ จารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริษัท
จัดการกองทุ นรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย
อาศั ย อำนาจแห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า ว ทั ้ ง นี ้ ในกรณี ท ี ่ ข ้ อ กำหนดในโครงการขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
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โครงการจั ด การกองทุ น รวมที ่ ผ ่ า นการอนุ ม ั ต ิ จ ากสำนั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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