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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือ

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน

เปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได ้

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ี

กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน  

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า

สำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขท่ี 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

• โทรศัพท์ 02-286-3484, 02-679-2155 
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล 

LH FLEXIBLE FUND 

 

 

 

จัดต้ังและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

 

 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ  1,235,186,502.35 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 123,518,650.2349 หน่วย 

ภายในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการแต่งตั้งข้ึน (ถ้ามี) 
 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

 

 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จำกัด 
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คำศัพท์ 

คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

โครงการ  โครงการจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ

กองทุนเปิด 

โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล 

หน่วยลงทุน  หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล 

หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกำหนดโดยประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

บริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

วันทำการ วันเปิดทำการตามปกติของบริษทัจัดการ 

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน 
(Subscription Date) 

วันท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ท้ังนี้ ตามท่ี
กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน 

(Redemption Date) 

วันท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วย

ลงทุนได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าท่ีขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อ

ส้ินวันทำการท่ีคำนวณนั้น 

ราคาขายหน่วยลงทุน 
(Subscription Price) 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Price) 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง โดย

แก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน 

การชดเชยราคา  การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุน ท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จำนวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสิทธิ  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary 
receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อ

รองรับใบแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สำนักงานหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

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

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและ
คำส่ังต่างๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 

สมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกับ
การจัดการลงทุน 

สถาบันการเงิน สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

กิจการ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อ
ขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด 

คำเสนอซื้อ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนหน่วย

ลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุน
ท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีสภาวิชาชีพบัญชี

กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

กองทุน AI กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบ

กำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน

แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ

จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน 
infra กองทุน private equity ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง 
ๆ ซึ่งได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

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

1. กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึนไป  
ท้ังนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของ
กิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอ่ืนใดใน
ลักษณะท่ีสะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกล่าว 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

กองทุน property กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited 

Investor Mutual Fund) 

การลดความเส่ียง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเส่ียงท่ัวไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการ

ลดความเส่ียง 

4.  สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก 

ทรัพย์สินดังนี้ 

1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงได้

กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาท่ีเทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี้ 

1.  ตั๋วเงินคลัง   

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   

3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟู
เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

ตราสารภาครัฐ 

ต่างประเทศ 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ

องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

ตราสาร Basel III ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือต่างประเทศ ท่ีมีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน

ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1.  มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย 

2.  มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเก่ียวกับวิธีการในการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดการซื้อขายเป็นประการอ่ืน และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมท่ีจะ
ผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณิชย์ 

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บง. บริษัทเงินทุน 

บล. บริษัทหลักทรัพย์ 

บลจ. บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อ
ขายได้ใน SET 

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังนี้ หากไม่มีงบ

การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด 

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย

พิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังนี้ หากไม่มีงบ

การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด 

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็น

หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ท่ีมีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ัง
จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

ศูนย์ซื้อขาย derivatives ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 

1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า 

2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตัง้ขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรอืตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อ่ืนใด 

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

สารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้  ท้ังนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปแบบอ่ืนใด 

1.  กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงิน

ร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
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กองทุนส่วนบคุคล 

2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

(ก)  มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  

ท้ังนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและ
ทรพัย์สินที่เกิดจากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนใน
หุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้น

ของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การ

ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอ่ืนใดใน
ลักษณะท่ีสะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ
ดังกล่าว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ 

1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้ท่ีมีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

B/E ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

CIS operator บุคคลดังนี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2.  ผู้ทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ท่ีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วน
ท่ี 5 

credit derivatives derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้อง
ชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชำระหนี้ 
(credit event) ของทรัพ ย์ สิน ท่ี ได้ รับการประกันความ เส่ียง จะได้ รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

credit event  เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามท่ีระบุในข้อตกลง

ของตราสารหรือสัญญา 

credit rating อันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

currency risk ความเส่ียงด้าน FX 

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา  
กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

derivatives สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ท่ีซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 
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discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 

DW ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

FX อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง

ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

group limit อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุน

ในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก  

(Initial Public Offering) 

issue rating อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

issuer rating อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

market price มูลค่าตามราคาตลาด 

MF กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน

การลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

Non-retail MF กองทุนรวมท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่

ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

obligation   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

options สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในมาตรา 3 

แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  

P/N ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

portfolio duration อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

regulated market ศูนย์กลางท่ีจัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมท้ังให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารนั้น โดย
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 ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทำ
หน้าท่ีกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
หลกัทรัพย์ 

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

retail MF กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

share warrants ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่  
ซึ่งเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation)  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription 
Right) 

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

WFE World Federation of Exchanges 

บุคคลท่ี มีความสัมพันธ์หรือ

เชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ 

บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)(ก)1. บริษัทแม่ได้แก่บุคคลท่ีถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 10 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจัดการ 

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

บริษัทแม่ท่ีจัดตั้งในประเทศ เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่ 

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

บริษัทแม่ท่ีจัดตั้งในต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่ 

(1)(ข) บริษัทลูก ได้แก่นิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติ

บุคคลดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือ
จำนวนหุ้นส่วน 

1)(ค) บริษัทพี่น้อง ได้แก่นิติบุคคลท่ีมีบุคคลท่ีถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อย

ละ 50 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจัดการด้วย 

(1)(ง) บริษัท ได้แก่นิติบุคคลท่ีมีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของ

จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัท
แม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

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

ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของ

บริษัทยาย(แม่ใน) และ/หรือของบริษัทแม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

ด้วยเกินร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2) บุคคลท่ีมีอำนาจควบคุม ได้แก่ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการควบคุมหรือส่ังการ

บุคคลอ่ืนตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือส่ังการโดยบุคคลอ่ืนตาม (1) ไม่ว่า
อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือ
การอ่ืนใด 

กรรมการ กรรมการ หรือบุคคลท่ีมีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับกรรมการ 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ้ล 

 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล   

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)       : LH FLEXIBLE FUND 

1.3. ชื่อย่อ : LHFL 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง 

1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด 

1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี :  ไม่กำหนด 

(กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ)  : ไม่มี  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน

ท่ีเสนอขาย :  

2.1.  จำนวนเงินทุนของโครงการ  :  1,235,186,502.41 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ)  :  

1)   ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ  

2)   ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่

ไม่เต็มจำนวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนด

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2.3. มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย  :  10.0000 บาท  

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน  :  123,518,650.2349 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก  :  10.0000 บาท  

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก  :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการส่ังขายคืน  :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ไม่มี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ

ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน และตรา

สารแห่งหนี้ ในประเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี และกระจายความเส่ียงในการลงทุน   

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ  

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้ วัด 
(active management)  

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ดัชนีชี้วัดของการลงทุน คือ 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50  

2. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR) ร้อยละ 25 

3.  ผลตอบแทนของดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร

ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 25 

หมายเหต ุ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด

ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน

การตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัว

ดัชนีของตัวชี้ วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้ง
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ี

ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารแห่ง

หนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ท้ังนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมี

สัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 – 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุน
และกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี

จากการลงทุน และคำนึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ 

ท้ังนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

หลักทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(Unlisted securities) ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสาร
หนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  

ท้ังนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment 
grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศท่ีเก่ียวข้องกับ

กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอ่ืนใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบาย
การลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3 ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำส่ังขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ท้ังนี้ ต้อง

ไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่มี 

3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของภาคผนวกนี้ ซึ่งมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 

1.1  ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
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1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับใน

ระดับสากล 

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 

2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า  B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2  ธนาคารออมสิน  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

1.2  ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำแท่ง)  

1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทุนนั้น 

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

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนนั้น 

1.3  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
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8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้ 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบ้ีย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  

1.6  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

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

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

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

แพร่หลายด้วย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว้อย่าง

ชัดเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2   OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 

2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได้ ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีนำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

ดัชนี ท้ังนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก < 20% ของน้ำหนักท้ังหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก < 35% ของน้ำหนักท้ังหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด 

โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือ
น้ำมันดิบ 
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3.2.3  ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 

3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและทำหน้าท่ีได้อย่างอิสระจาก บลจ.  ท้ังนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้ 

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

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

3.5.3  ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนท่ีเพียงพอ  ต่อภาระท่ีกองทุนอาจ
ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามท่ี
สำนักงานกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ 

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ค) ของ
ประกาศ 

6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 

6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวัน
ครบกำหนดตามปกติ)  ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) 
หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าท่ีชำระหนี้เมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์
รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 
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7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ี

เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้า

มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ี
เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event 

หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืน 

7.3.2  ไม่มีข้อกำหนดท่ีทำให้สิทธิท่ีกำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives 

นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3  ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

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

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย 

private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้น
ต่ำท่ีจะลงทุน 

3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ

และต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพื่อเป็นทรัพย์ สินของ

กองทุนรวม ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท

จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร

หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนท่ัวไป 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2  ก ร ณี มี  credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  investment grade  

แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 

2.1  

ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี

รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่ า งป ระ เท ศ ห รือ ผู้ มี ภ า ระ ผู ก พั น มี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณี ท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ

ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่

วัน ท่ีลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง

กว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรัพย์สินดังนี้ 

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์

ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ี

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื้ อขายใน  SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพ ย์

ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ี
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา

สารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  

ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

 

 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2 ) น้ ำห นั ก ข องท รัพ ย์ สิ น ท่ี ล ง ทุ น 

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

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดย

มีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ 
≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้ มี

ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคล

ดังนี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.6  ธุ รก รรม ดั งนี้  ท่ี คู่ สั ญ ญ ามี  credit rating อยู่ ใน ระดั บ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับ
ผู้ลงทุน ท่ั วไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ี

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจาย การ

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี   (diversified fund) 

ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

6.8  หน่ วย  private equity ท่ี จดทะเบียนซื้ อขายหรืออยู่ ใน 
ระหว่าง IPO เพื่ อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ท่ีอยู่

ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย

ดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
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ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ดังกล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี

บัญชเีว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ 
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุ

กองทุน  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ท้ังนี้ 
เฉพาะ MF ท่ีมี  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  B/E ห รือ  P/N ท่ี มี เงื่ อนไขห้ าม เปลี่ ยนมื อแต่  MF ได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม

วิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย

คืน ผู้ออกตราสารได้  2.2  SN (แต่ไม่ รวมถึง  SN ซึ่ งจด
ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ ท่ี

กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วน

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

ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 

Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1.1 :       

อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของส่วนท่ี 1 :อัตราส่วน
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single 

entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ 
ไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

6 หน่วย property ไม่เกิน 15% 

7 หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้   

-11- 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

8 derivatives ดังนี้ 

8.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อ 

กำหนดเก่ียวกับ product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี

จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ

ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน ( financial 

liability)*ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออก

ตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา

บัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง

การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และ

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้

ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา

สารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ี
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 

3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณี ท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน

ลั ก ษ ณ ะเป็ น โค รงก าร  (bond issuance program)  ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล

ดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ

บุคคลตาม 1. – 9.) 
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3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน 

infra ท่ีออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน 
property ท่ีออกหน่วยนั้น   เว้นแต่ เป็นหน่ วย property ของ

กองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

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

กองทุน private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบ

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
ส่วนท่ี 5 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป  บริษัท

จัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ 

และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา

รายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2) จำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่

เกินกว่าระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

(ก) 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ 
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(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ

เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว  รวมถึงวันท่ีได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันท่ีทรัพย์สินมีการ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ี

เกิดกรณีดังกล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ก) บริษัทจัดการต้อง

จัดทำรายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน 

และผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง

ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ

ระยะเวลาดังกล่าว  ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุนที่กำหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น

สำคญั แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้  เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา

ใช้เงิน  

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  

(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำ

รายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่

วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)  บริษัท

จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกล่าว  

(5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีกำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท

จัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 

(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุน  เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับ

การผ่อนผันจากสำนักงาน 

(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีท่ีทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทำคำเสนอซื้อ 

3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้

ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  

(1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 

(2)  กรณีท่ีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

4.ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอ่ืนใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว

จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่อง

ดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ

ดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีอื่น ๆ ตามท่ี บลจ.กำหนด 
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ส่วนท่ี 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ

กองทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดทำรายงานเก่ียวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมท้ังเหตุผลท่ีทำให้มีการลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน  รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วัน

ทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อ 2 ของส่วนนี้ 

2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้

บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ

แต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้

ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ 

โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมท้ังเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบกำหนด 90 

วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยัง
ไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนท่ัวไปในราคา

ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ท้ังนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน โดยปิดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวน

ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำ
การตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 

5.2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการในระหว่างวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2556 เวลา 8:30 – 

15:30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและ
แนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น. 
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5.2.3 วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

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

5.2.3.2 วิธีการเสนอขายหรือส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน  

ในการส่ังซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม

ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 8 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมท้ังจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชี

กองทุน และใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(3) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ 

และภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) สำหรับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ 

จะต้องเปิดบัญชกีองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนท่ีส่ังซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ 

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีตามวันที่ท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม 
“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ังซื้อ

ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
กรณีส่ังซื้อด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินโอน ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลา

การเสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุดลง ซึ่ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” เป็นบัญชีกระแส

รายวัน มีดังต่อไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

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

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

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 492-6-00046-6 

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

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

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

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว  โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

โดยจะปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน 

ท้ังนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชำระ

เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนที่เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(2)    หลังจากท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 
ได้รับการส่ังซื้อหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็น

หลักฐาน 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้   

-16- 

(3) ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในวันท่ีส่ังซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำ

การท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีท่ีวันทำการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขาย

ไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อนั้น 

ในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อนั้น 

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะ

หักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบ

กลบหนี้กันก็ได ้

(5) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะ
เพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้

เพิกถอนได้ 

(6) บริษัทจัดการจะนำเงินท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้

เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวท้ังหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

เต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีท่ีจำนวนเงินท่ีระบุในคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ

ชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อโดยใช้หลักการ “จอง

ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับการส่ังซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการส่ังซื้อในวัน

เดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ี

ส่ังซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีท่ีมีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันท่ีมีผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิด

ประกาศแจ้งไว้ ณ ทีท่ำการของบริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

(3)  บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรเป็น  

3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2. กองทุนประกันสังคม   

3. กองทุนการออมแห่งชาติ  

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล  
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(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนท่ี
มิได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนท่ีมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น

สำคัญ และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้

เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปท่ีพึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล 
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

• มีกระบวนการท่ีทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน

กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้ส่ังซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน

หน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ
นับแต่วันทำการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

5.2.6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขท่ีกำหนด

ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง 

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก

ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงิน

ท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก 

(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย  

(ข)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสิบราย 

เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเป็นการจำหน่ายหน่วยลงทุนท้ังหมดให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุน

ประกันสังคม  

(ค) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน

รวมได้  

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก

ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบ้ียใน

อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าว

ได้ครบถ้วน  ท้ังนี้ เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน ส่ังการเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ส้ินสุดลงในวันท่ีแจ้งให้สำนักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี

เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและ

ผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง บริษัทจัดการ



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้   

-18- 

จะชำระดอกเบ้ียในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนจนครบถ้วน 

5.2.7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณี

ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่

ครบถ้วน 

(3) กรณีที่มีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน

กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็น  

3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2. กองทุนประกันสังคม   

3. กองทุนการออมแห่งชาติ  

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอืน่ใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนท่ี
มิได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่ เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนท่ีมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน
เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น

สำคัญ และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้

เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปท่ีพึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล 

หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

 มีกระบวนการท่ีทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือเกิน

กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้   

(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงิน เป็นต้น 

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน

อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการเป็นหลัก 
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5.2.7.2 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันส้ินสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุ
อันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนท่ีขายได้มีจำนวนไม่มากพอท่ีจะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ลงทุนต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการท่ี
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 

5.2.7.3 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด 
และ วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ท่ีกำหนดในโครงการนี้แล้ว 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก่อน 

5.2.8  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ผู้ส่ังซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้ส่ังซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมท้ังแนบเอกสารประกอบการเปิด

บัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร) ดังนี้ 

กรณีบคุคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

ในกรณีท่ีใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียน

บ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

ในกรณีท่ีเป็นผู้เยาว์ท่ียังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมท้ัง

เอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคท่ีสองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ 

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน

เข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

(1) สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์

จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบุคคล 

(1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านท่ีแต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน 

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 

(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีท่ีมีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย) 

(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์

จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน

เข้าบัญชี) 
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ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

นั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคล 
แต่ละราย 

กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(4) สำเนารายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้ 

(5) หนงัสือมอบอำนาจ 

(6) หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 

(8) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

 (9) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์

จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เข้าบัญชี) 

ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย 

กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท 

(2) หนังสือบริคณห์สนธิ  

(3) ข้อบังคับ 

(4) สำเนารายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้ 

(5) หนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

(6) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(7) สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(8) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามท่ีระบุใน

หนังสือรับรองนิติบุคคล) 

(9) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  

(10) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 

(11) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน

เข้าบัญชี) 

(12) เอกสารอ่ืนใดท่ีกำหนดโดยบริษัทจัดการ   

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

มีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (7) ต้องลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย 

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ี
มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี)  

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการ

คืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือ

หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
เลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้ 10 ธนาคารเท่านั้น ได้แก่  
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

นอกเหนือจาก 10 ธนาคารท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

กองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคาร

พาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ 
โดยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

- บริษัทจัดการ 

-    ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

-    วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.2.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการ

ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  

สำหรับผู้ลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำ

ขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 

6.2.2  วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงาน

ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. 

ของทุกวันทำการซื้อขาย ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำส่ังซื้อให้
ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชี

กองทุน (กรณีที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)   

การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคา

ขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์
ในการคำนวณ และเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท้ังนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 

6.2.3 วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

6.2.3.1  วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือทางโทรสาร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ ใน
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ทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. โดยจะต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่ง

เป็นมูลคา่ท่ีรวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)  

(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมท้ังจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชี
กองทุน และใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน  

(3) สำหรับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ 

จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

(4) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ังซื้อลงบนด้านหลัง

ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชีกระแสรายวัน มี

ดังต่อไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

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

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

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 492-6-00046-6 

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

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

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

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

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

    

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน 

(5) หลังจากท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 
ได้รับการส่ังซื้อหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็น

หลักฐาน 

(6) ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในวันท่ีส่ังซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังทำการ

ซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 

ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันขายหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกรายการ

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะ

หักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบ

กลบหนี้กันก็ได ้

(9) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะ

เพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้

เพิกถอนได้ 

 (10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันท่ีคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

จำนวนนั้น 
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(11) บริษัทจัดการขอสวงนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

การส่ังซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ

รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.2.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ี

ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดย

จะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

6.2.3.3. วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ

และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัท

จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ี

ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดย

จะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

6.2.3.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคาร

ทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการขายหน่วย

ลงทุนนั้น โดยเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) 

6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

6.2.5.1    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่

ครบถ้วน 

(3) กรณีท่ีมีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียว 

กันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 

1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2) กองทุนประกันสังคม   

3) กองทุนการออมแห่งชาติ  

4) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  

5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

6) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7) กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 
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8) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนท่ี

มิได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนท่ีมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน
เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น

สำคัญ และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้

เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปท่ีพึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล 
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

 มีกระบวนการท่ีทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือเกิน

กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้. 

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

เต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีท่ีจำนวนเงินท่ีระบุในคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ

ชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ

โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการส่ังซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณี

ท่ีมีการส่ังซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวน

หน่วยลงทุนที่ส่ังซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรเป็น 

3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

2. กองทุนประกันสังคม   

3. กองทุนการออมแห่งชาติ  

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล  
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(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนท่ี
มิได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร   

3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนท่ีมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
สำคัญ และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้

เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปท่ีพึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล 
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

 มีกระบวนการท่ีทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือเกิน

กว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7.  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ไม่มี 

7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

วิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.4.1  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนปกติ 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุก

วันทำการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังในการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 
น. หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ  

โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีได้รับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันท่ีเปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีได้

แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ 

สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำส่ังขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก

รายละเอียดในใบคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขาย
คืนหรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนท่ีรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
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ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามใน

แบบฟอร์มขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน

ทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

(3) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ

จากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหัก

ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏ

อยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หาก

ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ 

ท้ังนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึก

รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี 

(6)ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน”  ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำส่ังขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น 

(7)การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน

วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ี
ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดย

จะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

7.4.3  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิด

ให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน

วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ี

ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดย
จะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงิน

อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ทุกวันทำการ 
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7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำส่ังขายคืนและหลักฐานการขายคืนล่วงหน้า ได้ทุกวันทำ

การ ภายใน 15.30 น.  ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.1 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันท่ีเปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ไม่มี 

7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้

แจ้งความประสงค์ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบคำส่ังขาย  

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการ

คืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

เลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

หากเป็นบัญชีธนาคารท่ีเปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/

ผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้ 10 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) 

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน โดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

กองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคาร

พาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีท่ีชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ

โดยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขาย

คืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.1 ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
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8.2 รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ

ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนปลายทาง 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน

ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ซึ่งมาจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใน
หัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอ่ืน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิดให้บริการ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

8.2.1.     วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุ

ชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุน
ปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ท่ีบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคำส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ

นำเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม

รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้
ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่

บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายัง

กองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด (ถ้ามี) ได้ท่ีท่ีทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือ

ช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอก

รายละเอียดในคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ท่ีบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็น
อย่างอ่ืนได ้

(สำหรับผู้ส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอก

รายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี

กองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการท่ี

บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท

จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 

15:30 น. 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

8.2.3 ราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำ

การท่ีบริษัทจัดการได้รับคำส่ังสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ท่ีสมบูรณ์ และได้ทำ
รายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการของ

วันก่อนวันท่ีกองทุนจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ก่อนวันเปลี่ยนแปลง   

เงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.กรณีท่ีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วย 

ลงทุนสูงกว่าข้อมูลท่ีปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำ

ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้

ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการ

จะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ 

สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 

หรือเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 
30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รบัซื้อคืนท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

3.บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไว้ใน รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำส่ังสับเปลี่ยนใดจะมี

ผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อ

ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ 
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ส่ังสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ 
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9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยขั้นตอนท่ีกำหนด

ดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย ท้ังนี้ กรณีท่ีเป็น
เงื่อนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) กองทุนรวมเปิดกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน

แทนเงินไว้เป็นการท่ัวไป 

(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน

นั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

(3) บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัท

จัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 

10. การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง 

สมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็น

อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3) มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด

เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อน

ผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดงัต่อไปนี้  

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ 

โดยพลนั 

(ข) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมท้ังแสดง

เหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

(ค) ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขาย

หน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังค้างอยู่ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึง
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือ

คำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 
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(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม 

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

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ว่า

ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการ
กำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว

อย่างมีนัยสำคญั 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวม

ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

(ค) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่ ง

เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้ 

1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน

สาระสำคัญ 

(5)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ

จัดการของตนอันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ

เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า

หลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

11.2. เมื่อปรากฎเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้

ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 
11.1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำส่ังซื้อ 

หรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
พร้อมท้ังแสดงเหตุผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบโดยพลัน 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือ

คำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืนหรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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ตามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำส่ังซื้อ 

คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวันทำการก่อน
วันเปิดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการ

เปิดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนก็ได ้

11.3.    บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว

หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

ราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 

และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ

สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้ง
ให้ผู้ท่ีได้มีคำส่ังซื้อหรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ

ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ

ช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ออกไปได้ 

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

13.1. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัด

การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมท้ังลง

ลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีกำหนดแก่นายทะเบียนหน่วย

ลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตาม
วิธีการท่ีกำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ

ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน

และผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้อง
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สมบูรณ์ ท้ังนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  

14. การจ่ายเงินปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ไม่จ่ายเงินปันผล 

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

ไม่มี 

14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
รวมทั้งหมด) :         

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

15.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

15.2.1   ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวันหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด 

ท้ังนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคำนวณ 

15.2.2   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวันหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด 

ท้ังนี้ มูลค่าหนี้สินท้ังหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคำนวณ 

15.2.3   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.16 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สินท่ีใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินท้ังส้ินหักด้วยมูลค่าหนี้ สินท้ังส้ินยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันท่ีคำนวณ 

15.2.4   ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ไม่มี 

15.2.5   ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ไม่ม ี
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15.2.6   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการ

เสนอขายครั้งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย การจัด
อบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามท่ีจ่าย

จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น 

(3) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

(5) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

(6) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการ

จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

(7) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจำงวด 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้

ถือหน่วยลงทุน 

(8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือ

ส่ิงพิมพ์อื่นใด 

(9) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเส่ียงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตรา

ดอกเบ้ีย เป็นต้น 

(10)  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี 

เพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้

บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำส่ังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น 

(11) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(12)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

(13) ค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

(14) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน 

(15) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น 

(16)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย

ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมท้ังค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ 

ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในข้อ 15.2.2  "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น 

(17) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) 

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน 

(19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

หมายเหต ุ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนอง

เดียวกัน  
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ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะคำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ 

ค่าใช้จ่ายข้อ15.2.6 (1 – 19) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายท้ัง
จำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จาก

ค่าใช้จ่ายนั้นหรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือ
ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำ

รายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :   

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นเข้า   :  อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก  :  อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ

แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการ

ทำรายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดย

บริษัทจัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน

การเงินกำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(3)   บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกราย ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน

ทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด

ทำนองเดียวกัน 

15.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อ่ืนใดในทำนอง

เดียวกัน  

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะคำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ 

ค่าใช้จ่ายข้อ15.2.6 (1 – 19) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายท้ัง

จำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จาก

ค่าใช้จ่ายนั้นหรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือ

ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

1   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการและได้

ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างท่ัวถึงภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว  ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอัน

ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ 
สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ถ้ามี) เป็นต้น  

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้างต้นแล้ว 

2   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้อง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุน

ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ 
สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

2.1  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วันทำการก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

2.2  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

เดิมตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้  ท้ังนี้ ในรอบระยะเวลา

ย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว 

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าว 

(ข)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว 

บริษัทจัดการต้องไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2.1 

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
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3  ในกรณีท่ีกองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าท่ีได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียก

เก็บค่าธรรมเนยีมการจดัการเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบุไว้ในโครงการ 

15.6 หมายเหตุ : 

ไม่มี 

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2 เงื่อนไขพิเศษ : 

(1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกำหนด  

(2) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำการ 

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ใน

การคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้ 

(ก)  วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

(ข)  วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(ค)  วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป   

ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป  

ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดท่ีซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย

ให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อส้ินวัน
ทำการท่ีคำนวณนั้น  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีประกาศข้างต้น 

ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี

ประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีท่ีการประกาศข้างต้น หากได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 

Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายในสองวันทำการถัดไปก็ได้ 

(2.6) ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งท่ี 4 ขึ้น 
ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

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

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้น รวมเข้า

เป็นทรัพย์สินของกองทุน 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 (2) 

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ของทุกวันทำการ ภายในวันทำการถัดไป และสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม 

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายในเจ็ดวันทำการนับแต่
วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

นับตั้งแต่วันท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคา
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกต้อง 

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน

วันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการ

อย่างน้อยดังต่อไปนี้   

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

http://www.lhfund.co.th/
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ท้ังนี้  บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง ให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม 

(2) และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองข้อมูลในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ (2) และการชดเชยราคา ภายในห้า
วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

(5) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังสำเนารายงาน

การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ

ป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate)ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมี

มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่

จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือ

ลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ให้บริษัทจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวน

เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงิน

ของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจะต้องลด  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาด
อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาด

อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์

ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน

ทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม (2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 
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4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้
ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าว มีสาเหตุ

มาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ชื่อบริษัทจัดการ 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 

ไม่มี 

17.4 ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 

ชื่อ : ไม่มี 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ไม่มี 

17.5 ท่ีปรึกษา 

17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษาการลงทุน 

ชื่อ : ไม่มี 

17.5.2. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน 

ชื่อ : ไม่มี 

17.6 ผู้สอบบัญชี 

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

นาย ประสิทธิพร เกษามา 

17.7 การแต่งตัง้คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม 

18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

วันส้ินสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก :  ประมาณ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ

จัดการ 

เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน" 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้   

-41- 

โครงการเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อกำหนดอื่นๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย

ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้น

ทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

20.2 การแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ี
เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง 

และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ ส่ังการ 

ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการ
กองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ท้ังนี้

โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ท้ังนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้อง
เป็นไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน ส่ังการ ให้สามารถกระทำได้  

20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ

ของบุคคลดงักล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย 

20.4  การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

20.5 การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของ

บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน

เกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร 

บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะ

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวม

ต่อไป 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้   

-42- 

20.6 การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะประกาศ
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ 

และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 

หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้
ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำหนด ท้ังก่อนและหรือภายหลังการลงทุน

ในกองทุนไปแล้ว ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและ

ประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มี
อำนาจ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าท่ีต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า 

(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ

พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทาง

ปฏิบัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม 

และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมท้ังการดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

20.8  ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

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

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

รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีใน

สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลัง

ดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ

หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับ

ผลกระทบท่ีสำคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 

เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น 

NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้

กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ

ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ 

ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับ

หน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม

หัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตาม

ความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้ง

นี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี   

(1)  ไม่รับคำส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้

ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ 
ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าว

แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด)เท่านั้น  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวน

สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้อง

ร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีท่ี บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยน

ให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วย

ลงทุนที จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรง
เงินกองทุนได้ ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิก

กองทุนรวมต่อไป 
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22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้ง

กองทุนรวมเป็นการท่ัวไป 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการ

ท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังท่ี
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน

กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือคำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ 
การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท้ังปวง 

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ

จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดใน

โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


