
กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH FLEXIBLE RMF
ชื่อยอโครงการ : LHFLRMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสงเสริมการออมและการลงทุนตอเนื่องระยะยาว เพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูลงทุน และตอบสนองผูลงทุนที่มุงหวังผล
ตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผล หรือกําไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแหงทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจาก
ดอกเบี้ยหรือกําไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแหงหนี้

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- หนวย private equity
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน หนวย private equity
สัดสวนการลงทุน : ไมเกิน รอยละ 20.0 ของ NAV
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหวางตราสารแหงหนี้ และตราสารแหงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
ตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก,ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 
100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมตามสถานการณในแตละขณะ เพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปนการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน  

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหนวย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  



กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน 
(Hedging) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสารแหงทุนของบริษัทที่
ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non - 
investment grade) และตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 

กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสาร
แหงหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบงประเภทกองทุนรวมจะไมนับชวงระยะเวลา ดังนี้ 
1) ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม 
2) ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบอายุโครงการหรือกอนเลิกกองทุนรวม 
3) ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ 
 

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนขางตนจะคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
 

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 100,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 10,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

                              เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
1) ในระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหนวยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินทุนของโครงการ 
2)   ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช green shoe option) แตไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีก
รอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนิน
การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา 

                         

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย



หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

ไมมี

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภท
สถาบัน
การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผล
ประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจําเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1) ไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล
2) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม
3) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภท
สถาบัน

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of Dealings) ดวย
เหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขาเขาเปนการชั่วคราว และ/หรือ เปนการถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใชสิทธิปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขาเขา 
โดยจะประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันใชสิทธิปดรับคําสั่งดังกลาว



8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมด
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.11 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมด
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.16 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมด
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาธรรมเนียมการจัดการรายป : 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 
หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งสิ้นหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งสิ้นยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคา
ธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 
หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งสิ้นหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งสิ้นยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคา
ธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป : 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 
หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งสิ้นหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งสิ้นยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคา
ธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมอื่น ๆ : 
(1) คาใชจายในการสงเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และคาใชจายในการสงเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เชน 
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือคาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายในดานการ
ตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํากองทุน เปนตน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(2) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน เชน คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
กองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาที่ปรึกษาทนายความ ในชวงจัดตั้งกองทุน เปนตน 
(3) คาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเปนภาษาตางประเทศ (ถามี) 
(4) คาใชจายในการสอบบัญชี 
(5) คาที่ปรึกษากฎหมาย 
(6) คาจัดทํา จัดพิมพ แบบฟอรมคําขอใชบริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือ
หนวยลงทุนและแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 
(7) คาจัดทํา คาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน 
(8) คาใชจายในการประกาศมูลคาทรัพยสินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพรายวันหรือสิ่งพิมพอื่นใด 
(9) คาใชจาย และ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
คาประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เปนตน 
(10) คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) อาทิเชน คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ 
ของกองทุน และ/หรือ คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหม



ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เปนตน 
(11) คาจัดเตรียมรายงานตางๆ สําหรับผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
(12) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงานตางๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพราย
วัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ เชน ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ การปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล 
เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน 
(13) คาใชจายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจาย
ในการประกาศการแกไขในหนังสือพิมพ เปนตน 
(14) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
(15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากร
แสตมป คาไปรษณียากร เปนตน 
(16) คาฤชา คาธรรมเนียม คาใขจายที่เกี่ยวของกับการทํารายการลงทุน และ/หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ คา
อากรแสตมป คาไปรษณียากร คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาจดทะเบียนกับผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย รวมทั้งคาใชจาย และ/หรือ คาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ไดมา รับมอบ/สงมอบดูแล รักษา ปองกันผล
ประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตางๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไวในขอ 15.2.2 "คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนราย
ป" เปนตน 
(17) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(18) คาใชจายตางๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน 
(19) คาใชจายสําหรับหนวยงานภายนอกในการทําหนาที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) 
(20) คาฤชา คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 

หมายเหตุ 
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

คาใชจายในรูปคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคํานวณทุกวัน
และจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน
ของกองทุนเปนสําคัญ 

คาใชจายคาธรรมเนียมอื่น ๆ จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจาย
เปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

ทั้งนี้การตัดจายคาใชจายดังกลาวขางตนจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย

ไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลา
การถือครองหนวยลงทุน เปนตน

ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาซื้อขาย
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย

ไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลา
การถือครองหนวยลงทุน เปนตน

ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย



ไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลา
การถือครองหนวยลงทุน เปนตน

ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาซื้อขาย
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย

ไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลา
การถือครองหนวยลงทุน เปนตน

ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : มี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

1. - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย
ไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน เปนตน

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย

2. - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกําหนด

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่

กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : มี

 - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละ
รายไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ 
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน เปนตน

ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย
 - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด

ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

คาธรรมเนียม : 0.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 0.0 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 0.0 บาท
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี



คาธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : -
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 
ตามที่จายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
(1)   คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด โดยบริษัทจัดการจะหัก
จากจํานวนคาขายคืนหนวยลงทุนนั้นๆ 
(2)   คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซื้อหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด โดยตัดจาย
จากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน 
(3)   บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย ตามที่จายจริง เชน คาใชจายใน
การจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ทราบ 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานอง
เดียวกัน 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

คาใชจายในรูปคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคํานวณทุก
วันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน  ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยถือ
ประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ
คาใชจายคาธรรมเนียม จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปน
คาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

ทั้งนี้การตัดจายคาใชจายดังกลาวขางตนจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย  
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ  

1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥ 3 วันทําการกอนการ
เรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ1 มีการกําหนดอยาง
ชัดเจนไวในโครงการแลววาสามารถเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะดังกลาวได)

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ บลจ. ตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 
 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง



1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ
เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียก
เก็บเพิ่มขึ้น และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต
วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกตางไปจากโครงการ บลจ. ตองขอมต3ิ เพื่อแกไขโครงการ

2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย  

2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ ให บลจ. สามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงาน
เห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของ บลจ.

หมายเหตุ

1เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่ บลจ. เรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น

2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

 

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ
สมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมา
จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ



3.อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวง
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดให
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือ ที่มี
คุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน : คํานวณของทุกสิ้นวันทําการ
และประกาศภายในวันทําการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1)   บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2)   บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไขเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่น 
        (2.1)    คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ
        (2.2)    คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวย
ลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว
        (2.3)    ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้
        (ก)  วันทําการกอนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด
        (ข)  วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป
        (ค)  วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  

ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนแตละครั้งหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน 

ความใน (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดที่ซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

        (2.4)    ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณนั้น 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผู
ดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลคาและราคาตามขอ (2.3) และ (2.4) ขางตน ทางเว็บไซตเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาว
ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได และจัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอื่นที่เหมาะสม โดยไมถือเปน
การแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

ในกรณีที่การประกาศขางตน หากไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือชองทาง
อื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายในสองวันทําการถัด
ไปก็ได

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ



กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการทั่วไป

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือ
การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวาง
บริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ


