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(สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปท่ี 6 ส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562)  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถ่ีถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือ
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไมไดรับ
เงินลงทุนคืนจากกองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ เต็มจํานวนได และผูลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุน
เปดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวา
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพ
คลองตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน
ไดตามท่ีมีคําส่ังไว 

• ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพไป
จําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน 

• ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับภายใน
กําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงาน
ท่ีปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวย
ลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.lhfund.co.th 

• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนและคูมือภาษีใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไว
เปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอผูลงทุนใหเขาใจกอน
ซ้ือหนวยลงทุน  

• การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวา
สํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

LH FLEXIBLE RMF 

 

 

จัดต้ังและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 

 

 

เสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
มูลคาโครงการ 500,000,000 บาท จํานวนหนวยลงทุน 50,000,000 หนวย 

ภายในเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

 

 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงต้ังข้ึน (ถามี) 

 

 

 

ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

 
 
 
 

นายทะเบียนหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
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คําศัพท 
คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“โครงการ”  หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียง
ชีพ 

“กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือกองทุน
เปด” 

หมายถึง กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ   

“หนวยลงทุน”  หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียง
ชีพ   

“หนังสือช้ีชวน” หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามที่กําหนดโดยประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม 

“บริษัทจัดการ”  หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 

“วันทําการ” หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

“วันทําการซ้ือหนวยลงทุน 
(Subscription Date)” 

หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกําหนดใหผูลงทุนสามารถซ้ือหนวยลงทุนได 
ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ 

“วันทําการขายคืนหนวยลงทุน 
(Redemption Date)” 

หมายถึง วันท่ีบริษัทจัดการกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการ
ขายคืนหนวยลงทุนได ท้ังน้ี ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ 

“ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน”  หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีขายหรือ
รับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน แลวแตกรณี ของ
กองทุนรวม 

“ผูดูแลผลประโยชน”    หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งไดแก ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

“มูลคาหนวยลงทุน”  หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวท้ังหมดเม่ือส้ินวันทําการที่คํานวณนั้น 

“ราคาขายหนวยลงทุน (Subscription 
Price)” 

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการขายหนวยลงทุน  บวกดวย
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  

“ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(Redemption Price)” 

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หักดวย
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

“การแกไขราคายอนหลัง” หมายถึง การแกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุน
ที่ถูกตอง โดยแกไขราคายอนหลังตั้งแตวันท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
จนถึงปจจุบัน 

“การชดเชยราคา”  หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหรือผูขายคืนหนวย
ลงทุนท่ีมีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการจายเงินซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุน ท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง
แทนการเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวยลงทุน 

“ใบแสดงสิทธิ”  หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย 
(Depositary receipt) 

“หลักทรัพยอางอิง”  หมายถึง หลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียน
และใชเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิ 

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“สํานักงานหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”  

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หรือประกาศและคําส่ังตางๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพ่ิมเติม 
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“ตลาดหลักทรัพย”  หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใหม 

“สมาคม”  หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เก่ียวกับการจัดการลงทุน 

“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ
สถาบันการเงิน 

“กิจการ” หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทท่ีมี
หลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

“คําเสนอซ้ือ” หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพย
เพ่ือครอบงํากิจการ 

“ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย” หมายถึง ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“กลุมกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
บัญชีกําหนดใหจัดทํางบการเงินรวม 

“กฎหมายภาษีอากร” หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและ
หรือคําส่ังทางกฎหมายตาง ๆ ท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

 “กองทุน buy & hold” หมายถึง กองทุนรวมท่ีมุงเนนลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสินท่ี
ลงทุนไวจนครบกําหนดอายุของทรัพยสิน หรือครบอายุของรอบการลงทุน
ของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน infra” หมายถึง กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุน 

“กองทุน property” หมายถึง กองทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูป
แบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
2. ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

“การลดความเส่ียง” หมายถึง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเขาเปน
คูสัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
1. ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหาผลประโยชนโดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มีผลใหความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เปนการลดความเส่ียงท่ัวไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพยสินที่
ตองการลดความเส่ียง 
4. สามารถลดความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก” หมายถึง ทรัพยสินดังนี้ 
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพยท่ีออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน 

“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ขอตกลงท่ีเปนไปตามหลักชาริอะห และมีลักษณะที่เทียบเคียง
ไดกับเงินฝาก โดยคูสัญญาท่ีเทียบเคียงไดกับผูฝากสามารถเรียกคืนเงิน
ตนจากคูสัญญาฝายที่เทียบเคียงไดกับผูรับฝากไดเต็มจํานวน ณ เวลาใด 
ๆ 

“ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ” หมายถึง ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาโภคภัณฑหลายชนิด 

“ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน” หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีเง่ือนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได   
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“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดังนี้ 
1. ตั๋วเงินคลัง   
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟนฟู
เปนผูมีภาระผูกพัน 

“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพ่ือการนับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินไมวาตาม
กฎหมายไทยหรือตางประเทศ ท่ีมีการอางอิงจากหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision 
(Basel III) 

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย 

“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทุน 

“บล.” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย 

“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพยท่ีไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการ
อนุญาตใหทําการซื้อขายไดใน SET 

“บริษัทยอย” หมายถึง บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด ท้ังนี้ 
หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชี
รายชื่อผูถือหุนลาสุด 

“บริษัทใหญ” หมายถึง บริษัทใหญตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด  ท้ังนี้ 
หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชี
รายชื่อผูถือหุนลาสุด 

“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงซ่ึง
กําหนดใหเปนหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผูมีภาระผูกพัน” หมายถึง ผูที่มีภาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู
ออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี 

“ศูนยซ้ือขายderivatives” หมายถึง ศูนยซ้ือขายดังนี้ 
1. ศูนยซื้อขาย derivatives ท่ีไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสัญญา
ซื้อขายลวงหนา 
2. ศูนยซื้อขาย derivatives ซ่ึงจัดตั้งข้ึนและใหบริการไดตามกฎหมาย
ตางประเทศและไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 

“หนวย CIS” หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภายใตบังคับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพ่ือ
ผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผู
ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนสวนบุคคล 

“หนวย infra” หมายถึง กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุน 

“หนวย property” หมายถึง หนวยของกองทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูป
แบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
2. ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

“หุนกูระยะส้ัน” หมายถึง หุนกูที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ไมเกิน 270 วันนับแตวันที่ออกหุนกู 

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

“benchmark” หมายถึง ตัวชี้วัดของกองทุนซ่ึงเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีที่มีการ
เผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น 
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“CIS operator” หมายถึง บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

“concentration limit” หมายถึง อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่
ลงทุน 

“counterparty limit” หมายถึง อัตราสวนการลงทุนท่ีคูสัญญา 

“CRA” หมายถึง สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานเวนแตที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ 

“credit derivatives” หมายถึง Derivatives ท่ีมีลักษณะเปนการเคล่ือนยายความเส่ียงดานเครดิต
ของทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเส่ียงจากคูสัญญาฝายหนึ่งไปยัง
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคูสัญญาฝายหนึ่งซ่ึงมีภาระ
ผูกพันที่จะตองชําระเงินใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเม่ือเกิดเหตุการณที่มีผล
ตอการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเส่ียง 
จะไดรับผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกลาว 

“credit event”  หมายถึง เหตุการณท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการชําระหนี้ตามท่ีระบุใน
ขอตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” หมายถึง อันดับความนาเชื่อถือที่จัดทําโดย CRA ซึ่งเปนการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

“delta” หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แลวแตกรณี 

“derivatives” หมายถึง สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

“derivatives on organized 
exchange” 

หมายถึง derivatives ที่ซ้ือขายในศูนยซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” หมายถึง อัตราสวนลดของหลักทรัพยหรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใชใน
การคํานวณมูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารนั้น 

“DW” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) 

“group limit” หมายถึง อัตราสวนการลงทุน ท่ีคํานวณตามกลุมกิจการ โดยการนํา
อัตราสวนการลงทุนในแตละบริษัทที่อยูในกลุมกิจการมาคํานวณรวมกัน 

“guarantor rating” หมายถึง อันดับความนาเชื่อถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรองผู รับ
อาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใชเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ 

“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได  

“issue rating” หมายถึง อันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 

“issuer rating” หมายถึง อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา 

“market price” หมายถึง มูลคาตามราคาตลาด 

“MF” หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใชเปรียบเทียบ
ภายในประเทศ 

“NAV” หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” หมายถึง มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือ

โดยออมผานการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีใหผลตอบแทนโดยอางอิง
อยูกับทรัพยสินซ่ึงเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงในทรัพยสินนั้น 

“notional amount” หมายถึง มูลคาตามหนาสัญญาของ derivatives 
“obligation”   หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพยสินที่ขอตกลงตาม credit 

derivatives อางอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)
“options” หมายถึง สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายลวงหนา” 

ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ้ือขาย derivatives  
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“P/N” หมายถึง ต๋ัวสัญญาใชเงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถึง อายุเฉล่ียของทรัพยสินท่ีลงทุนซึ่งไดจากการคํานวณคาตาม
มาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถึง อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน 

“Regulated market” หมายถึง ศูนยกลางท่ีจัดชองทางการส่ือสารระหวางผูคาเพ่ือใหเกิดการเจรจา
ตอรองซื้อขายตราสารระหวางกันได รวมทั้งใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารนั้น 
โดยศูนยกลางดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการหรือหนวยงานที่ทํา
หนาท่ีกํากับดูแลดานหลักทรัพยหรือตราสารท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
หลักทรัพย 

“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase 
agreement) 

“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย  
(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถึง ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย  

“SET” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“share warrants” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

“single entity limit” หมายถึง อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

“SIP” หมายถึง Specific Investment Products 

“SN” หมายถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” หมายถึง บล.ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการให
สินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” หมายถึง สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง 

“บุคคลที มีความสัมพันธหรือเช่ือมโยง
กับบริษัทจัดการ” 

หมายถึง บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีการถือหุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)(ก)1. บริษัทแมไดแกบุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละ 10 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจัดการ 

(1)(ก)2. บริษัทยาย (แมใน) หมายถึง บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของ
บริษัทแมท่ีจัดตั้งในประเทศ เกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวนของบริษัทแม 

(1)(ก)3. บริษัทยาย (แมนอก) หมายถึง บุคคลที่ถือหุนหรือเปนหุนสวน
ของบริษัทแมที่จัดตั้งในตางประเทศ ต้ังแตรอยละ 90 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวนหุนสวนของบริษัทแม 

(1)(ข) บริษัทลูก ไดแกนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการถือหุนหรือเปนหุนสวนของ
นิติบุคคลดังกลาวเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด
หรือจํานวนหุนสวน 

1)(ค) บริษัทพ่ีนอง ไดแกนิติบุคคลท่ีมีบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนเกิน
รอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวนของ
นิติบุคคลดังกลาว เปนผูถือหุนในบริษัทจัดการเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการดวย 

(1)(ง) บริษัท ไดแกนิติบุคคลที่มีบริษัทแมเปนผูถือหุนเกินรอยละ 10 ของ
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จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของ
บริษัทแมเปนกรรมการของนิติบุคคลดังกลาวดวยเกินรอยละ 50 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

(1)(จ) บริษัท ไดแกนิติบุคคลที่มีบริษัทยาย(แมใน) เปนผูถือหุนเกินรอยละ 
10ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการ
ของบริษัทยาย(แมใน) และ/หรือของบริษัทแมเปนกรรมการของนิติบุคคล
ดังกลาวดวยเกินรอยละ 50 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุม ไดแกผูที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือส่ังการ
บุคคลอ่ืนตาม (1) หรือถูกควบคุมหรือส่ังการโดยบุคคลอ่ืนตาม (1) ไมวา
อิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธทางกฎหมาย ตามสัญญา 
หรือการอ่ืนใด 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ หรือบุคคลท่ีมีตําแหนงซึ่งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
กรรมการ 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ   

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)        : LH FLEXIBLE RMF 

1.3. ชื่อยอ : LHFLRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด 

การระดมทุน :  ผูลงทุนในประเทศ 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด 

1.7. อายุโครงการ :  ไมมี 

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ :  ไมมี 

(กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ)  :  ไมมี 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผูลงทุนทั่วไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวย
ลงทุนที่เสนอขาย 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ             :  100 ลานบาท 

เง่ือนไข :  

1) ในระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหนวยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ 

2)   ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช green shoe option) แต
ไมเต็มจํานวนที่เพ่ิมอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนด
ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท 

2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 10,000,000.00 หนวย 

2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลคาขั้นต่ําของการส่ังซ้ือคร้ังแรก : ไมกําหนด  

2.7. มูลคาขั้นต่ําของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป : ไมกําหนด 

2.8. มูลคาขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 

จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 

2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : ไมกําหนด 

จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : ไมกําหนด 

2.10. รายละเอียดเพ่ิมเติม : ไมมี 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา ประเภทและ
อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน 

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือสงเสริมการออมและการลงทุนตอเนื่องระยะยาว เพ่ือการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุของผูลงทุน และ
ตอบสนองผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากเงินปนผล หรือกําไรสวนเกินทุนจากการลงทุนใน
ตราสารแหงทุน รวมท้ังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากดอกเบ้ียหรือกําไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสาร
แหงหนี้ 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : ตราสารทุน/ตราสารหนี้ 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนของนโยบายแบบผสม : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสาร
ทุน 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ของนโยบายแบบผสม : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเส่ียงตางประเทศ 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) : 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1    วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเส่ียง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note):  

ไมลงทุน 

3.8. กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด 
(Active Management) 

3.9. ดัชนีช้ีวัด/อางอิง (Benchmark) : 

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับคาเฉล่ียระหวางผลตอบแทนดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET Total Return Index) รอยละ 50 ผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond Index 
(Total Return Index) รอยละ 25 และผลตอบแทนของดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาท เฉล่ีย
ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 25 สําหรับเปนเกณฑมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ีวัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัด
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ดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัว
ดัชนีของตัวชี้วัดไมได จัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง
เปล่ียนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่
ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหวางตราสารแหงหนี้ และตราสารแหงทุน โดยกองทุน
จะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารแหงหน้ี และหรือเงินฝาก รวมท้ังหลักทรัพย
และทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก,ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
โดยจะปรับเปล่ียนสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมตามสถานการณในแตละขณะ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปนการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน  

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกัน
ความเส่ียงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ท้ังนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
ตราสารแหงทุนของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ท่ีมีอันดับ
ความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (non - investment grade) และตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 

 กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ที่ มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non - investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแหงหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ 

ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

สวนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแก 
1.1  ตราสารทุน 
1.1.1  หุน 
1.1.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได (TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ share warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามท่ีสํานักงานกําหนดเพ่ิมเติม 
1.2  ตราสารหนี้ 
1.2.1  พันธบัตร 
1.2.2  ตั๋วเงินคลัง 
1.2.3  หุนกู  (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
1.2.5  ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) 
1.2.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 
1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 
1.2.8  ตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงานกําหนดเพ่ิมเติม 
1.3  ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน (ไมรวมตราสาร Basel III) 
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1.4  ตราสาร Basel III 
1.5  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (DW) 

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุน 
ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนไดตาม 1. ตองมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑที่ครบถวน ดังน้ี 
2.1  ไมมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปล่ียนมือได  (รวมถึงกรณีที่เปน B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุนไดดําเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตรา
สารได)  
2.3  มีขอมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเขาถึงไดเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอยาง
สมํ่าเสมอ และมีขอมูลราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดซึ่ง
จัดทําตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
2.4  ในกรณีที่เปนการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกลาวเพ่ือชําระหนี้การคา  B/E หรือ P/N ดังกลาว
ตองมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
2.4.1  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

2.4.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกลาวตองเปนการอาวัลหรือการรับรองผูส่ังจายหรือผูออกตั๋ว ท้ังจํานวนรวมถึงดอกเบ้ีย 
(ถามี) ตามท่ีระบุไวใน B/E หรือ P/N ดวย 
สวนท่ี 2 :  ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property 

ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินท่ัวไปตามขอ 
2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเปนการลงทุนในหนวย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ตองมีนโยบายการลงทุนดังนี้  
2.1 มีการลงทุนในทรัพยสินซ่ึงเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได 
2.2 มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity 
limit ของกองทุนนั้น 
2.3 มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ product limit 
สําหรับทรัพยสินท่ีเปน SIP ของกองทุนน้ัน 
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit ของกองทุนนั้น 
3. กรณีกองทุนรวมฟดเดอรไปลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกลาวตองไมใชกองทุนรวมฟดเดอร 
สวนท่ี 3 :  ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  
ตองเปนเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของผูรับฝากดังนี้ 
1.  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2.  ธนาคารออมสิน  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย  
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
9.  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
10.  สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 1. - 9.  
สวนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด 
สวนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)  
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด 
สวนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซ้ือขายลวงหนา (derivatives) ตามหลักเกณฑการลงทุนดังน้ี 
1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังนี้ 
1.1  ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดตามภาคผนวกนี้ 
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1.2  อัตราดอกเบ้ีย 
1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 
1.5  ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  
1.6  ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนดัชนีตาม 1.5 
1.7  underlying อ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ขางตน ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคาปจจุบัน (spot 
price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) เทานั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไมใชดัชนี 
หรือ underlying ท่ีเปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไวอยาง
แพรหลายดวย 

2.  เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเม่ือไดระบุเก่ียวกับการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอยางชัดเจนในโครงการ 
2.1  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี  
2.1.1  derivatives on organized exchange 
2.1.2  OTC derivatives ตองมีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนธนาคารพาณิชย ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูคา derivatives 
2.3  ในกรณีที่จะตองมีการชําระหนี้ดวยการสงมอบสินคาเม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคานั้นตองเปนทรัพยสินที่
กองทุนสามารถลงทุนได  ทั้งนี้ ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาท่ีสงมอบสินคานั้นก็ตาม 
3.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมกรณี underlying เปนดัชนี ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.5 - 1.6 
ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังนี้ 
3.1  เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying หรือปจจัย
ตาง ๆ ที่นํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมขององคประกอบของ
ดัชนี  ท้ังนี้ underlying หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปนอิสระดวย 
3.2  เปนดัชนีท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
3.2.1.1  ดัชนีที่องคประกอบแตละตัวมีน้ําหนัก < 20% ของน้ําหนักท้ังหมด 
3.2.1.2  ดัชนีที่องคประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก < 35% ของน้ําหนักท้ังหมด ในกรณีท่ีเปนไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองคประกอบตัวอ่ืนตองมีน้ําหนักไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เก่ียวของกับทองคําหรือ
น้ํามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีท่ีมีองคประกอบท้ังหมดเปนหรือเก่ียวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเปนดัชนีราคาทองคําหรือ
น้ํามันดิบ 
3.2.3  ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขครบถวนดังนี้ 
3.2.3.1  เปนดัชนีที่มีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 
3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนนั้น 
3.3  เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความนาเชื่อถือและทําหนาที่ไดอยางอิสระจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ 
หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพดวย 
3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกวันทําการผานส่ือที่มีการเสนอขอมูลอยางทันเหตุการณ 
3.5  ในกรณีที่เปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย
อยางดังนี้ 
3.5.1. ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภคภัณฑ 
3.5.2. ดัชนีสินคาโภคภัณฑท่ีคํานวณจากราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures 
price) ของสินคาโภคภัณฑสินคาใดสินคาหนึ่ง 
3.5.3. ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 2 
3.6  ในกรณีที่เปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของหนวยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการท่ีบริษัทจัดการแสดงใหเห็นไดวา
วิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยางเหมาะสม 
4.  หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินที่เพียงพอตอการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอตอภาระที่
กองทุนอาจตองชําระหนี้ตามขอตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนใน derivatives นั้น และ
เปนไปตามที่สํานักงานกําหนด                           
5.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไมใชส่ิงเดียวกับทรัพยสินท่ีจะลดความเส่ียง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 
6.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
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6.1  ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ใหบริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดทายของแตละเดือน ท้ังนี้ ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ใหคํานวณและแจง
มูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป   
6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
คํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ใหบริษัทจัดการทราบทันที 
6.3  คูสัญญาอีกฝายหนึ่งยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจัดการรองขอได 
7.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 
7.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทานั้น 
7.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอยางหนึ่ง
อยางใด ดังนี้ 
7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซ้ือประกันความเส่ียงดานเครดิตที่เก่ียวของกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation นั้น โดยคูสัญญาท่ีอยูในฐานะผูขาย
ประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินตามขอตกลงซื้อประกันความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึ้นโดย
จะมีผลใหขอตกลงซ้ือประกันความเส่ียงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไมเกิด credit event ขอตกลงจะส้ินสุดในวัน
ครบกําหนดตามปกติ)  ท้ังนี้ ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) 
หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดใหผูขายประกันความเส่ียงมีหนาที่ ชําระหนี้เม่ือเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเปนรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม obligation ซ่ึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพย
รายนั้น แตขอตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate 
Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซ้ือประกันความเส่ียงของสินทรัพยอางอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะ
จายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียตามที่จะตกลงกัน และสวนท่ีลดลง (ถา
มี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพ่ือแลกกับการท่ีผูซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสวนที่
เพ่ิมขึ้น (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขายประกันความเส่ียง จนกวาจะเกิด credit event 
หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 
7.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่สํานักงานยอมรับ ซ่ึงมีขอตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
7.3.1  มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
กฎหมายอ่ืน 
7.3.2  ไมมีขอกําหนดที่ทําใหสิทธิท่ีกําหนดไวในตราสารแหงหนี้หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ี credit 
derivatives นั้นอางอิงเส่ือมเสียไป 
7.3.3 ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 

3.13.2 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในตางประเทศ : 

ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
 
3.14 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม : 

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและ
ตางประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสาร
หรือคูสัญญา แลวแตกรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสําหรับกองทุนทั่วไป 
 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 
2 
 

 

ตราสารภาครัฐตางประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 
ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตต่ํา
กวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 
 

3 หนวย CIS  ไมเกิน 10% 
4 
 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรับฝากหรือผูออกตรา
สารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   
4.2  เปนธนาคารออมสิน  ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 
 
      

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือ SN  
       ท่ีผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
       5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ < 397 วัน  
                  นับแตวันท่ีลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1  หรือ  
                  5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน 
                  บุคคลดังนี้ 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวย 
                              ธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอมแหงประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา 
                              แหงประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน  
       นับแตวันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ  
       regulated market 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรัพยสินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย 
       หลักทรัพยสําหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาด 
       ซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุน 
       ท่ีผูออกตราสารอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุท่ีอาจ 
       ทําใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซ้ือขายใน SET  
       หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตาม 
       กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของ 
       บริษัทดังกลาวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพยสําหรับ 
       ผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน benchmark 
+ 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
       ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดําเนินการ      
       แกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขาย 
       ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ) 
6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
       6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก 
                 ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้น 
                 ตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ.  
                 ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
       6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ 
6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป

โดยมี รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระ

หนี้ < 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน และไมได
มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน
บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

ท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
                6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศ 
                               ที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
                               ตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน  
                นับแตวันท่ีลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ                  
                regulated market 
6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

7 ทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) ไมเกิน 5% 

สวนท่ี 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูในกลุม
กิจการเดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกลาว  
      

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ group limit  
                   1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

สวนท่ี 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) 
เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉล่ียในรอบปบัญชี     
  เวนแตเปน MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ท่ีอายุกองทุน  
  คงเหลือ < 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายุโครงการ > 1 ป 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ี MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

2 ทรัพยสินดังนี้ 
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุนได
ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตรา
สารได 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ แตไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสาร
ก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ 
      2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในสวนที่ 1 : 
อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 
(single entity limit) 
      2.3.2  มี credit rating อยูในระดับต่ํากวา investment grade 
หรือไมมี credit rating    
 (ขอนี้ไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมี
อายุไมเกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพ่ือใหทรัพยสินดังกลาวมีอายุสอดคลองกับ
อายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 
4 securities lending   ไมเกิน 25% 
5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1 ทรัพยสินตามขอ 7 ในสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก (ถานโยบายเดิมมี 
SN หรือ Basel lII ก็ใสเพ่ิมตรงนี้ดวย) ท่ีมีอันดับความนาเชื่อท่ีตัว
ตราสารและ/หรือผูออกตราสารท่ีต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-
investment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ 
regulated market และไมอยูในระบบ regulated market และ ที่มี
ขอมูล public และ non-public) 
 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 15% 
 

6 หนวย property ไมเกิน 15% 
7 หนวย CIS ไมเกิน 20% 
8 derivatives ดังนี้ 
 8.1  hedging limit :  

       การเขาทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี 
       วัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง 

ไมเกินมูลคาความเส่ียงท่ีมีอยู  

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไมมีขอกําหนด
เก่ียวกับ product limit 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตองมี

จํานวนหุนของบริษัทรวมกัน<25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น  

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตรา
สารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหน้ีภาครัฐ
ตางประเทศ) 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability) ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด โดยไมใหนับรวมมูลคา
หนี้สินดังกลาว ของเจาหนี้ที่มีความเก่ียวของกับผูออก เชน เงิน
กูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน เปนตน 

       ท้ังนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามท่ี
เปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด  ใหใช 
       อัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขาย 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
       ตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายคร้ัง  เวนแต 
       ในกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะ 
       เปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณา
เปนรายโครงการ 

  2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสาร 
       ท่ีออกใหมและมี credit rating อยูในระดับต่ํากวา 
investment grade หรือไมมี credit rating ให บลจ. ลงทุน
เพ่ือกองทุนภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม
เกิน   1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาว
เปนรายคร้ัง  เวนแตกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing 
ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ให
พิจารณาเปนรายโครงการ 

       (อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดย 
       บุคคลดังนี้  
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
       4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย 
       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
           แหงประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปน
สมาชิก 
       11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกับ 
           บุคคลตาม 1. – 9.) 
 

3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ 
กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้ 
(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถวน 
ดังนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
          (1.1)  มีขนาดเล็ก  
          (1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
          (1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน 
infra ที่ออกหนวยนั้น เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนท่ีมี
ลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย property ท้ังหมดของกองทุน 
property ที่ออกหนวยนั้น เวนแตเปนหนวย property ของ
กองทุนท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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สวนที่ 5 : การดําเนินการเม่ือทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุน 

1.     ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแตตอมาทรัพยสินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปล่ียนแปลงไปจนเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเปนทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอีกตอไป บริษัท
จัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนและวันท่ีทรัพยสินขาดคุณสมบัติ 
และจัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกลาว 

ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(1.2)  จําหนายทรัพยสินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตอง

ไมเกินกวาระยะเวลาดังนี้ เวนแตเปนกรณีตามสวนท่ี 5 ขอ 4 

(ก)    30 วันนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเปนกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสํารองเล้ียงชีพอ่ืน

ที่มีนโยบาย การลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)    90 วันนับแตวันท่ีทรัพยสินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเปนกองทุนรวมอ่ืนนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 

(1.3)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถจําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพยสินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปล่ียนแปลงไปจนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดแลว บริษัทจัดการตองจัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน 

อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันที่ไดจําหนายทรัพยสินนั้นออกไปหรือวันท่ีทรัพยสินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แลวแตกรณี และใหจัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมทั้งจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายใน

วันทําการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกลาว 

2. ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด แตตอมาการลงทุน
ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการ
ตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(2.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม
เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชนภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2.2)  ไมลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนจนกวาจะสามารถแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุนท่ีกําหนด 

(2.3)  แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปน
สําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลาดังนี้ 

(ก)  30 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภท
ทรัพยสิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน สวนที่ 3 ใน
ขอ 1  

(ข)  90 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรือ  

(ค)  เวนแตกรณีเปนกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ
กองทุนรวมตลาดเงิน บริษัทจัดการตองดําเนินการแกไขภายใน 30 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว 

(2.4)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดแลว บริษัทจัดการตองจัดทํา
รายงานขอมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันที่สามารถแกไขใหเปนไป
ตามอัตราสวนการลงทุน แลวแตกรณี และจัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชนภายใน
วันทําการถัดจากวันท่ีมีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนนั้น 

(2.5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุนของบริษัทใดโดยไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสีย
ในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีกําหนดในอัตราสวนการลงทุนนี้ นอกจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
(2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แลว บริษัทจัดการตองดําเนินการดังนี้ดวย 

(ก)  งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุน เวนแตกรณีจําเปนและสมควรโดยไดรับ
การผอนผันจากสํานักงาน 

(ข)  ลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพยสิน
เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของ
บริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดท่ีตองทําคําเสนอซื้อ 
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ความในขอ 2 มิใหนํามาใชกับกองทุนรวมฟดเดอร ในสวนท่ีเปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หนวยของกองทุนตางประเทศท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) โดยใหดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 3  

3.  ในกรณีที่เปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการ
ลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับ
อัตราสวนการลงทุนดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนนั้นเปนเวลา 5 วันทําการ
ติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพ่ิม ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(3.1)   จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม
เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแต
วันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(3.2)   แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปน
สําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลา 180 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว 

(3.3)  เม่ือครบระยะเวลาตาม (3.2) แลวหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไมสามารถแกไขได หามบริษัทจัดการกองทุน
รวมลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินที่เกินอัตราสวนการลงทุนจนกวาจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด 

(3.4)  ในกรณีที่อัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรเปนไปตามที่กําหนดแลว ใหจัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับ
ชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันท่ีอัตราสวนเปนไปตามท่ีกําหนด และจัดสงรายงานตอ
สํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันที่เปนไปตามที่กําหนดนั้น 

 4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดแตตอมามีกรณีดังตอไปนี้ จนเปนเหตุให
ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 2 และ 3 แลวแตกรณี โดยอนุโลม  

(4.1)  กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิทธิจากการเปนผูถือหลักทรัพยตามสัดสวนท่ีมีอยูเดิมนั้น 

(4.2)  กรณีท่ีกองทุนไดรับทรัพยสินมาจากการบริจาค 

5. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอ่ืนใดทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการแกไขเพ่ือใหการลงทุน
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด และบริษัทจัดการมีความเห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอผู
ลงทุนบริษัทจัดการสามารถใชดุลยพินิจดําเนินนการตามความเหมาะสมไดโดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ และตองสงรายงานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกลาวตอสานักงาน 
ผูถือหนวยลงทุนและผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม กอนครบระยะเวลาที่ตองแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังกลาว 

ทั้งนี้ ในการจัดสงรายงานดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพรบน
เว็บไซตของบริษัทจัดการแทนได 

สวนท่ี 6 : การดําเนินการเม่ือการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน พรอมท้ังเหตุผลท่ีทําใหมีการลงทุนไม
เปนไปตามนโยบายการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานรวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวที่บริษัทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไขใหสัดสวนการลงทุนของกองทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2.  

2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน

นับแตวันท่ีสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติ
จากผูถือหนวยลงทุนใหเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดใหมีวิธีการในการใหสิทธิแกผูถือ
หนวยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบังคับ 

โดยวิธีการดังกลาวมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังเม่ือไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุน
ใหเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจาก

ผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลใชบังคับ และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วันนับแต
วันท่ีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน แตการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมมีผลใช

บังคับ บริษัทจัดการจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพ่ิมเติม 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  
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4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี  

4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี  

4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :  

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

5.1 ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนจะเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกใหแกประชาชนท่ัวไปในราคา
ขายหนวยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผูจองซ้ือหนวยลงทุน
ครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการกอนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการสามารถจะปดการเสนอ
ขายหนวยลงทุน โดยปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และคูมือภาษีไดท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน 
เวลา ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ในกรณีท่ีผูสนใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเปนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะแจกจายคูมือภาษีซึ่งผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่ศึกษาและปฏิบัติตามโดยเครงครัดเพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมอยางถูกตอง  

5.2.2 วันและเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจติดตอจองซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการในระหวางวันท่ี 14 – 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8:30 – 
15:30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกใบจองซื้อใหครบถวนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการจองซ้ือ พรอมชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดทาย บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิรับเงินคาจองซ้ือเปนเงินโอนเทานั้นภายในเวลา 15:30 น. 

5.2.3 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน 

5.2.3 .1 การกําหนดราคาขายหรือราคาส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
ราคาขายหนวยลงทุน = 10 บาท  บวกดวย คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถามี)   

5.2.3 .2 วิธีการเสนอขายหรือส่ังซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูท่ีสนใจลงทุนหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ไดตามวันและเวลาท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวน   
(2) ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมท้ังจํานวนใหแกบริษัทจัดการ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 
(3) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยูในประเทศตางๆ จะตองเปนผูรับภาระในเร่ืองของขอกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 
(4) สําหรับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ 
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่ส่ังซื้อ โดยชําระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูส่ังซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ท่ีส่ังซ้ือและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม 
“บลจ. แลนด แอนด เฮาส จํากัด เพ่ือจองซ้ือหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อ
ลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน 

กรณีส่ังซื้อดวยวิธีอ่ืนท่ีมิใชเงินโอน ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลา
การเสนอขายคร้ังแรกจะส้ินสุดลง ซึ่ง “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จํากัด เพ่ือจองซ้ือหนวยลงทุน” เปนบัญชีกระแส
รายวัน มีดังตอไปนี้ 
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) สํานักลุมพินี เลขท่ีบัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 

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

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

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

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

            

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
โดยจะปดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน 

(2)    หลังจากท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ไดรับการส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะออกสําเนาใบคําส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนใหแกผูส่ังซื้อไวเปนหลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซ่ึงไมสามารถเรียกเก็บเงินได
ในวันที่ส่ังซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได 

ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาท่ีลวงเลยจากชวงระยะเวลาการเสนอขาย
ไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือนั้น 

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อนั้น 

(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจํานวน จะ
หักลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการใหมีการหักลบ
กลบหนี้กันก็ได 

(5) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดทําการส่ังซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลวจะ
เพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตให
เพิกถอนได 

(6) บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเปดไว
เพ่ือการนี้ ซ่ึงดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวท้ังหมดจะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุน 

5.2.5 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
เต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินท่ีระบุในคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับ
ชําระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีท่ีการส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ
โดยใชหลักการ “จองซ้ือกอนไดกอน” ตามวันท่ีไดรับการส่ังซื้อและเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณี
ที่มีการส่ังซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่ส่ังซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเกิน
กวาจํานวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในวันทําการถัดจาก
วันที่มีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนของโครงการ แมวาจะยังไมส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม 
โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงไว ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 

(3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตบุคคลที่ไดรับการจัดสรรเปน 
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(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
(ข) กองทุนประกันสังคม   
(ค) กองทุนการออมแหงชาติ  
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  
(จ) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   
(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป 
(ช) กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทุนอ่ืนใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ)นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 
(ญ)บุคคลอ่ืนท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร   
ใหถือวาบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันดังตอไปน้ีเปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ก) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไม
วาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือความเปนหุนสวน
ทั้งหมด   

(ค) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)ท่ีไมใชกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุน
ของผูส่ังซ้ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันทําการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

5.2.6 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผู ส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตางๆ ภายใตเง่ือนไขที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายนั้นไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขางลาง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูซื้อหนวยลงทุนโดยการชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจาย
เฉพาะในนามของผูจองซื้อหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนําเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันทําการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุน อนึ่ง สําหรับดอกเบ้ียหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงิน
ที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน 

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรกเนื่องจาก 

(ก) ไมสามารถจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย  

(ข) ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน มีการจําหนายหนวยลงทุนใหผูลงทุนไดไมถึงสิบราย 
เวนแตเปนกรณีท่ีเปนการจําหนายหนวยลงทุนทั้งหมดใหแกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุน
ประกันสังคม  

(ค)    ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป มีการจัดสรรหนวยลงทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวม และหนาที่ของบริษัทจัดการ ทําใหไมสามารถจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวมได  

บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูซื้อหนวยลงทุนโดยการชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจาย
เฉพาะในนามของผูจองซื้อหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนําเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันทําการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุน และหากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียใน
อัตราไมต่ํากวารอยละ 7.50 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินจํานวนดังกลาว
ไดครบถวน ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผัน ส่ังการเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหนวยลงทุนดังกลาวภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติให
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จัดตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบและบริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ตามสัดสวนของ
เงินคาซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง และหากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเน่ืองจากความผิดของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ีครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจนครบถวน 

5.2.7 เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน 

5.2.7.1  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการส่ังซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการ ไดรับจากผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไม
ครบถวน 

(3) กรณี ท่ีมีผู ส่ังซื้อหนวยลงทุนจนอาจทําใหการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียว 
กันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดเวนแตบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนเปน 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(ข) กองทุนประกันสังคม   

(ค) กองทุนการออมแหงชาติ  

(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  

(จ) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   

(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป 

(ช) กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ซ) กองทุนอ่ืนใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม(ก) ถึง (ฉ)  

(ฌ)นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ญ)บุคคลอ่ืนท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร   

(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการ
ฟอกเงิน เปนตน 

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เชน 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุน
อาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนการรักษา
ผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการเปนหลัก 

5.2.7.2 เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการแลว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
ใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนอันส้ินสุดลง เวนแตจะมีเหตุ
อันสมควรและไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลคาของหนวยลงทุนท่ีขายไดมีจํานวนไมมากพอที่จะทําใหเหมาะสมกับคาใชจายในการบริหารจัดการ
ลงทุนตอไป 

(2) ลักษณะการขายหนวยลงทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน หรือลักษณะของผูลงทุน ไมไดเปนไปตามโครงการที่
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เม่ือการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลง ใหบริษัทจัดการดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
ใหแกผูจองซื้ออยางเปนธรรมและภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในขอ 5.2.6 “การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน” 

5.2.7.3 บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด 
และ วิธีการเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดในโครงการนี้แลว 

5.7.7.4 การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ผูส่ังซื้อมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 



หนงัสอืชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 
ลเพื$อการเลี 
ยงชีพ   

-17- 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวัน เวลาทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน 

5.2.8 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี 

ผูส่ังซื้อจะตองเปดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว เพ่ือประโยชนในการติดตอทํารายการซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูส่ังซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดและ
ขอความตางๆ ในคําขอเปดบัญชีกองทุนอยางถูกตองและตามความจริง พรอมท้ังแนบเอกสารประกอบการเปด
บัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร) ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ในกรณีที่ใชสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียน
บานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองเปนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมดวย 

ในกรณีท่ีเปนผูเยาวที่ยังไมไดบรรลุนิติภาวะ ใหใชเอกสารหลักฐานเปนสําเนาทะเบียนบานของผูเยาว พรอมท้ัง
เอกสารหลักฐานที่กลาวมาในวรรคหนึ่งและวรรคท่ีสองขางตนของบิดาหรือมารดาของผูเยาว 

(2) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค
จะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรือการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยการโอน
เขาบัญชี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

(1) สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีท่ีมีความประสงค
จะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรือการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยการโอน
เขาบัญชี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

หมายเหตุ : เอกสารสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีที่
มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรือการรับเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุน โดยการโอนเขาบัญชี)  

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สํานักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดําเนินการ
คืนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือ
หนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนําเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตาม
เลขที่บัญชีที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชเปนบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/
ผลประโยชนอ่ืนๆ ได 4 ธนาคารเทานั้น ไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) นอกเหนือจาก 4 
ธนาคารท่ีกลาวมาขางตนนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการ
ชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนําเงิน
ดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการ
โดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมในการโอน
เงินคาขายคืนหนวยลงทุน (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด โดยตัดจาย
จากจํานวนเงินที่จะโอนเขาบัญชีนั้นๆ  

หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมธนาคารหรือวิธีท่ีชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบ 
โดยจะติดประกาศแจงใหทราบ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 



หนงัสอืชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 
ลเพื$อการเลี 
ยงชีพ   

-18- 

6.การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

6.1 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน ตามวัน เวลา ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน   

สําหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคํา
ขอเปดบัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

6.2.2. วันและเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกําหนดวันเร่ิมรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายใน 15  วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ 
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน
ตั้งแตเวลาเร่ิมทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของทุกวันทําการซ้ือขาย ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผูสนใจกรอกใบคําส่ังซ้ือให
ครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซ้ือหนวยลงทุน พรอมชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชี
กองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุน)   

การส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงวันและเวลาการรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท้ังนี้ เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทุนรวม 

6.2.3. วิธีการซื้อและชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

6.2.3.1 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1)  ผูลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยระบุเปนจํานวนเงิน และกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “คําส่ังซื้อหนวย
ลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัท
จัดการเปนคร้ังแรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจน พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนท้ังจํานวนใหบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน โดยสามารถสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในทุกวันทําการภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ 

การส่ังซื้อหนวยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายนั้น ในราคา
ขายหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑ
ในการคํานวณ และเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

การส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไปตาม
ราคาขายหนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไป เปน
เกณฑในการคํานวณและเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองลงลายมือชื่อในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือแบบฟอรม หรือเอกสารอ่ืนใด
ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเปนหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืน
หนวยลงทุน หรือเปนหลักฐานในการแสดงตนเพ่ือการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ
เพ่ือใชในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถือหนวยลงทุนท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผูถือ
หนวยลงทุน 

(2)  ผูส่ังซื้อสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเงินโอน เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการ หรือสํานักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคํา
ส่ังซ้ือเทานั้น ในกรณีท่ีเปนเช็คหรือดราฟต จะตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บลจ.แลนด แอนด เฮาส จํากัด เพ่ือ
จองซื้อหนวยลงทุน” ท่ีบริษัทจัดการเปดขึ้น 
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) สํานักลุมพินี เลขที่บัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 539-0-00105-5 

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

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิตี้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 

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

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสีลม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่บัญชี 000-113-000-003-33 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
โดยจะปดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน 

ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเงินโอน เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร ใหบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในเวลา 15:30 น. ของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

(3)  ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในคร้ังแรก ไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะ
ยกเลิกคําส่ังซื้อนั้นๆ ทันที พรอมท้ังแจงผูส่ังซ้ือ หรือดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่รับคําส่ังซื้อ
แจงผูส่ังซื้อทางโทรศัพทหรือดวยวิธีการอ่ืนใด ภายในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น โดยผู
ลงทุนท่ีจะส่ังซื้อตองกรอกรายละเอียดในคําส่ังซื้อใหมเพ่ือสงใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน 

(4)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือทางไปรษณียภายใน 7 วัน
ทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณราคาขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึก
รายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5)  ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดทําการส่ังซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลวจะ
เพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตให
เพิกถอนได 

(6)  การเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลว จะกระทําในวันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณราคาขายหนวยลงทุน
จํานวนนั้น 

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา
การส่ังซ้ือดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

6.2.3.2 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
ขั้นตอน และวิธีการท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจง และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติด
ประกาศดังกลาว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศในว็บไซตของ
บริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

6.2.3.3 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานอินเตอรเน็ต (Internet)  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
ขั้นตอน และวิธีการท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจง และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติด
ประกาศดังกลาว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศในว็บไซตของ
บริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

6.2.3.4 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานบริการธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
ขั้นตอน และวิธีการท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
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บริษัทจัดการจะแจง และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติด
ประกาศดังกลาว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศในว็บไซตของ
บริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

6.2.3.5 การซ้ือหนวยลงทุนแบบตอเน่ือง 

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
ขั้นตอน และวิธีการท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจง และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติด
ประกาศดังกลาว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศในว็บไซตของ
บริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

ผูลงทุนท่ีประสงคจะลงทุนเปนรายงวด สมํ่าเสมอ โดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการกําหนดขึ้นเพ่ือซ้ือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนประจํา จะตองกรอกคําขอใชบริการดังกลาวไดที่
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน 

6.2.3.6 การขายหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมวิธีการขายหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการขายหนวยลงทุนดังกลาวเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการขายหนวยลงทุนนั้นๆ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซต ของบริษัทจัดการ 

6.2.4 ราคาขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการขายหนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการ
รับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว 

6.3 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
เต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินท่ีระบุในคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับ
ชําระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีท่ีการส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ
โดยใชหลักการ “จองซ้ือกอนไดกอน” ตามวันท่ีไดรับการส่ังซื้อและเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณี
ที่มีการส่ังซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่ส่ังซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผู ส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 

(3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามกรณีที่มี
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจนอาจทําใหการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด แตใหมีขอยกเวนไดในกรณีดังตอไปนี้  

(3.1) กรณียกเวนใหถือหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดสัดสวนสําหรับผูถือหนวยลงทุน ดังนี้ 

(ก) กองทุนดังตอไปนี้ 

1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

2. กองทุนประกันสังคม   

3. กองทุนการออมแหงชาติ  

4. กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  

5. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   

6. กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอ่ืนใดที่สํานักงานพิจารณาวามีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8. กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  
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(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซ่ึงไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหนวยลงทุนภายใตโครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเปนการลงทุนของผูลงทุนที่
มิไดมีสัญชาติไทยในตางประเทศหรือเปนการลงทุนผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ตางประเทศ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 

(3.2) กรณียกเวนใหโดยผอนคลายสัดสวนการถือหนวยลงทุนหรือเม่ือเปนไปตามเง่ือนไข ซึ่งไดแก กรณีที่เปน
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือรับโอนเงิน
ดังกลาวตอเนื่องจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหนวยลงทุนท่ีรองรับการโอนเงิน
ดังกลาว   

ใหถือวาบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันดังตอไปน้ีเปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ก) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไม
วาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือความเปนหุนสวน
ทั้งหมด   

(ค) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ท่ีไมใชกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุน
ของผูส่ังซ้ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการขายหนวยลงทุน 

7 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

7.1 ชองทางการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

7.2 รายละเอียดชองทางการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะเร่ิมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

7.3 วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้นผูถือหนวยลงทุน
มีหนาที่ท่ีจะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7.4.1    การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1)    ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได
ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จนถึงเวลา 15:30 
น. หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุน โดย
ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแล
ผลประโยชน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ตามท่ีได
แจงไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทําการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคําส่ังขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขาย
คืนหรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ที่รับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 



หนงัสอืชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 
ลเพื$อการเลี 
ยงชีพ   

-22- 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามใน
แบบฟอรมขายคืนหนวยลงทุน พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนด และจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคําขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
ทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไข และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

(3)  ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการ
ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมด
เทาท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

(4)  บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับ
ทะเบียนผูหนวยลงทุน หากถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออก
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซ้ือขาย
หนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจาก
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชี 

(6)   ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทาน้ัน 

(7)   การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น 

7.4.2   การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
ขั้นตอน และวิธีการท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจง และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติด
ประกาศดังกลาว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศในว็บไซตของ
บริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

7.4.3   การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานอินเตอรเน็ต (Internet) 

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
ขั้นตอน และวิธีการท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจง และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติด
ประกาศดังกลาว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศในว็บไซตของ
บริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

7.4.4   การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เปนตน โดยไมถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว
เปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ
ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน 

ทุกวันทําการ 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวัน
ทําการ ในระหวางเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจนถึงเวลา 15:30 น. 
หรือเวลาอ่ืนใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะเร่ิมรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังปดการเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการ  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะทําการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถามี) หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

7.7 การขายคืนหนวยลงทุน 

ไมตองแจงลวงหนา 

7.8 รายละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาในการรับซื้อคืน หรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการขายคืนและ
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 
โดยจะปดประกาศแจงใหผู ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแหง พรอมทั้งลงประกาศในเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ  

7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความ
ประสงคไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคําส่ังขาย  

หมายเหตุ : เอกสารสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีที่
มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรือการรับเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุน โดยการโอนเขาบัญชี)  

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สํานักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดําเนินการ
คืนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือ
หนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนําเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตาม
เลขที่บัญชีที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชเปนบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/
ผลประโยชนอ่ืนๆ ได 10 ธนาคารเทาน้ัน ไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน), ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) , ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที่กลาวมาขางตนนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนโดยการชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือนําเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีท่ีระบุไวในคําขอเปดบัญชี
กองทุน หรือดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรับภาระ
คาธรรมเนียมในการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคาร
พาณิชยกําหนด โดยตัดจายจากจํานวนเงินท่ีจะโอนเขาบัญชีนั้นๆ  

หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมธนาคารหรือวิธีท่ีชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบ 
โดยจะติดประกาศแจงใหทราบ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

8 การสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคําส่ังสับเปล่ียนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

8.1 ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

8.2  รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปล่ียนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซ้ือหนวยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หลังหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) 
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ไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง สําหรับเกณฑการคํานวณตนทุนในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพแตละคร้ัง จะใชวิธีตนทุนถัวเฉล่ีย (Average Cost) หรือตามหลักเกณฑอ่ืนใดที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือครองหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ซ่ึงอยูภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตการบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน และ/หรือ
กองทุนรวมท่ัวไป ซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ ตามกองทุนที่บริษัทจัดการกําหนดใหมีการสับเปล่ียน
หนวยลงทุนได 

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ซึ่งมาจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเง่ือนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หรือ
หัวขอการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก หรือหัวขอการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวน
แตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ท่ีที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

8.2.1  วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/
หรือชองทางบริการอ่ืน/วิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดเพ่ิมเติม ตามวันและเวลาในขอ 8.2.2 เร่ืองวันและ
เวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ หรือภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน สามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) (ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับไดท่ีบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนในวันและเวลาทําการ หรือชองทางอ่ืน ท่ีบริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติม
ในอนาคต) พรอมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) และนําสงไดที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนตนทาง ภายหลังหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา (ถามี) ไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เม่ือเจาหนาท่ีตรวจคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนวาถูกตองแลว เจาหนาท่ีจะสงมอบสําเนาคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานตอไป 

เมื่อบริษัทจัดการไดทํารายการสับเปล่ียนแลว ผูส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปล่ียน
หนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดําเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งนี้ การสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพออก อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชําระคืน
สิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายภาษี
อากร 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือ
ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน มายังกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู มือผูลงทุน คําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) ไดที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทําการ หรือชองทางอ่ืน ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติมใน
อนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือเอกสาร
อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถามี) พรอมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) 
และนําสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เม่ือเจาหนาที่ตรวจคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
วาถูกตองแลว เจาหนาท่ีจะสงมอบสําเนาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานตอไป 

เมื่อบริษัทจัดการไดทํารายการสับเปล่ียนแลว ผูส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปล่ียน
หนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดําเนินการเปนอยางอ่ืนได 

สําหรับผู ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ียังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 
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8.2.2 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยสงคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนาและหลักฐานการ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

บริษัทจัดการกําหนดใหวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนวันทําการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทําการที่
บริษัทจัดการไมไดรับผลกระทบจากการรับชําระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเร่ิมทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดตามเง่ือนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเร่ิมทําการถึง 
15:30 น. 

บริษัทจัดการกําหนดใหวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนวันทําการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทําการที่
บริษัทจัดการไมไดรับผลกระทบจากการรับชําระคาซื้อขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะแจงวันเร่ิมทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

8.2.3 ราคาสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทํา
การที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังสับเปล่ียนหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถามี) ท่ีสมบูรณ และไดทํา
รายการสับเปล่ียนเรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

กรณีสับเปล่ียนจากกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคํานวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการของ
วันกอนวันที่กองทุนไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน (ถามี) 

กรณีสับเปล่ียนจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคํานวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการของ
วันท่ีกองทุนไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
(ถามี) 

เง่ือนไขในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจาย
หรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

2. ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปล่ียน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฎอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการ และชองทางในการใหบริการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปล่ียนแปลง ท่ีที่
ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และเผยแพรบน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลาทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพ่ือความ
เหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทุนโดยรวม โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 7 วันกอนวันเปล่ียนแปลง โดยติดประกาศที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคําส่ังสับเปล่ียนใดจะมี
ผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงตอ
ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุนนั้น ๆ 
โดยไมจําเปนตองแจงผูส่ังสับเปล่ียนกอนการดําเนินการ 

4. ในกรณีท่ีมีเหตุใหตองเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดใหมีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือ
โอนยายหนวยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืนภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยใน
กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน บริษัทจัดการดําเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวย
ผลประโยชนท้ังหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกลาวจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ 

9 การชําระคารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีกําหนด
ดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการ
จะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

10 การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย 
โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระ
เงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ 

(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปน
อัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิด
เปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เล่ือนไดไมเกิน 10 วันทําการนับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอน
ผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้  การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้  

- แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืน
หนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ 
โดยพลัน 

- แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดง
เหตุผลและหลักฐานการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได 
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- ในระหวางท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนน้ัน หากถึงวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนวันอ่ืน และมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้น ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงชําระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันนั้นๆ ตอไป 

11 การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง 

11.1 บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ 

(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย 
จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุน เปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ในกรณีนี้ไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณี ท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพ่ือเปนทรัพยสิน
ของกองทุน และการกําหนดอัตราสวนการลงทุน เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้นและกอใหเกิดผลกระทบตอ
กองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวม
ไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแตละแหงเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ 

(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึง
เหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว 

(ง) ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศและกองทุนรวมตางประเทศ
นั้นหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนหรือไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนที่รับไวแลว 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปนี้ 

1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ 

3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ 

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปล่ียนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผู
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและการคา
หลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือประกาศการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน ตามขอ (1) (2) หรือ (3) ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชในการซื้อขาย หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนและแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมี
คําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไมขาย 
ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับ
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มาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน พรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (1) 
(2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทําการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน รวมทั้งแจงการเปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ในทันทีท่ีสามารถกระทําไดดวย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนก็ได 

11.2 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลวหรือ
หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไม
ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป 
และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน และแจง
ใหผูท่ีไดมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 

12 การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการ
ชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ออกไปได 

13 เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไมสามารถโอนได 

ทั้งนี้ การโอนหนวยลงทุนตองไมทําใหการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ เวนแตเปนการโอนทางมรดก  

14 การจายเงินปนผล 

14.1 นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจายเงินปนผล 

14.2 หลักเกณฑการจายเงินปนผล : ไมมี 

14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี 

15 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน 

15.1 คาธรรมเนียม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด) 

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) 

ไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม 
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15.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1 คาธรรมเนียมการจัดการรายป : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

อัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหนี้สินท้ังหมด ท้ังนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมด
ไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ 
วันท่ีคํานวณ 

15.2.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

อัตราไมเกินรอยละ 0.11 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหนี้สินท้ังหมด ท้ังนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมด
ไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ 
วันท่ีคํานวณ 

15.2.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

อัตราไมเกินรอยละ 0.16 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหนี้สินท้ังหมด ท้ังนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมด
ไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ 
วันท่ีคํานวณ 

15.2.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี 

15.2.5 คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี 

15.2.6 คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับกองทุน: 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

(1) คาใชจายในการสงเสริมการขายในการเสนอขายคร้ังแรก และคาใชจายในการสงเสริมการขายภายหลังการ
เสนอขายคร้ังแรก เชน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือคาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย การจัด
อบรมเผยแพรความรู คาใชจายในดานการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํากองทุน เปนตน ตามที่จาย
จริง แตไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(2) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดตั้งกองทุน เชน คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาท่ีปรึกษาทนายความ ในชวงจัดตั้ง
กองทุน เปนตน 

(3) คาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเปนภาษาตางประเทศ (ถามี) 

(4) คาใชจายในการสอบบัญชี 

(5) คาที่ปรึกษากฎหมาย 

(6) คาจัดทํา จัดพิมพ แบบฟอรมคําขอใชบริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี รายงานการถือหนวยลงทุนและแบบฟอรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทุน และคาใชจายในการ
จัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

(7) คาจัดทํา คาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปถึงผู
ถือหนวยลงทุน 

(8) คาใชจายในการประกาศมูลคาทรัพยสินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพรายวันหรือ
ส่ิงพิมพอ่ืนใด 

(9) คาใชจาย และ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาประกันความเส่ียงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ/หรือ อัตรา
ดอกเบ้ีย เปนตน 

(10) คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) อาทิเชน คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี 
เพ่ือการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองให
บริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ 
คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสิทธิของกองทุน เปนตน 
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(11) คาจัดเตรียมรายงานตางๆ สําหรับผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

(12) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงานตางๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนังสือพิมพรายวัน ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ เชน ประกาศการแกไขเพ่ิมเติม
โครงการ การปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน 

(13) คาใชจายเก่ียวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงแกไขโครงการ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผู
ถือหนวยลงทุน คาใชจายในการประกาศการแกไขในหนังสือพิมพ เปนตน 

(14) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน 

(15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน เชน 
คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร เปนตน 

(16) คาฤชา คาธรรมเนียม คาใขจายที่ เก่ียวของกับการทํารายการลงทุน และ/หรือคาใชจายอ่ืนๆ เชน 
คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวย
ลงทุน คาพาหนะ คาจดทะเบียนกับผูมีอํานาจตามกฎหมาย รวมท้ังคาใชจาย และ/หรือ คาธรรมเนียมตางๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับการจัดหา ไดมา รับมอบ/สงมอบดูแล รักษา ปองกันผลประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตางๆ 
ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในขอ 15.2.2  "คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป" เปนตน 

(17) คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 

(18) คาใชจายตางๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน 

(19) คาฤชา คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

หมายเหตุ 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดียวกัน  

คาใชจายในรูปคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะคํานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน ท้ังนี้การตัดจายคาธรรมเนียมดังกลาวอาจ
ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมโดยถือประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ 

คาใชจายขอ 15.2.6 (1 - 19) จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจายท้ัง
จํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉล่ียเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจาก
คาใชจายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม  

ทั้งนี้การตัดจายคาใชจายดังกลาวขางตนจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือ
วาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

อัตราไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคํานวณราคาขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละ
รายไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํา
รายการ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน เปนตน  

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back – End Fee) : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

อัตราไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการ
ทํารายการ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน เปนตน 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
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คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนเขากองทุน (Switching In)   : ไมมี 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนออกจากกองทุน (Swithching Out) : มี 

- สับเปล่ียนออกไปกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  : ยกเวนไมเรียกเก็บ 

- สับเปล่ียนออกไปกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน : อัตราไมเกินรอยละ 
1.07 ของมูลคาหนวยลงทุน ขั้นต่ํา 200 บาท 

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการ
ทํารายการ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน เปนตน 

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit fee) : ไมมี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

(1)  คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด โดย
บริษัทจัดการจะหักจากจํานวนคาขายคืนหนวยลงทุนนั้นๆ 

(2) คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซื้อหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินกําหนด โดยตัดจายจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน 

(3)   บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการดําเนินการ
ใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวย
ลงทุนทุกราย ตามท่ีจายจริง เชน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลใน
ทะเบียน เปนตน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาวทราบ 

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 15.3 ขางตนนี้ เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกัน 

15.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดียวกัน  

คาใชจายในรูปคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะคํานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน ท้ังนี้การตัดจายคาธรรมเนียมดังกลาวอาจ
ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมโดยถือประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ 

คาใชจายขอ15.2.6 (1 - 19) จะตัดจายจากกองทุนรวมตามท่ีจายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจายท้ัง
จํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉล่ียเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจาก
คาใชจายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม  

ทั้งนี้การตัดจายคาใชจายดังกลาวขางตนจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยไม
ถือเปนการแกไขโครงการ 

15.5 การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผู
ถือหนวยลงทุน อาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 



หนงัสอืชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 
ลเพื$อการเลี 
ยงชีพ   

-32- 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการลด และ/หรือเพ่ิมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ดระบุไวในโครงการ 
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลด และ/
หรือเพ่ิมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  หรือทาง
หนังสือพิมพ  หรือจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

(2) บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากมูลคาขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดในโครงการได  

(2.1) กรณีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากมูลคาขั้นสูงของ คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่
ระบุไวลาสุดในโครงการ ไมเกินอัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดในโครงการ
นั้น บริษัทจัดการจะเปดเผยเปดเผยขอมูลเร่ืองดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอน
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้น ตามวิธีการดังตอไปน้ี 
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับเปนเวลา 3 วันติดตอกัน 

(ข) จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

(2.2) กรณีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากมูลคาขั้นสูงของ คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่
ระบุไวลาสุดในโครงการ เกินกวาอัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดใน
โครงการนั้น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวได ตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ทั้งหมด  

(3)  แจงการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ (1)  และขอ (2)  ขางตน ใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว  

กรณีท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่
เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการตัดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามท่ีระบุเปนอยาง
อ่ืนในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการตัดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่
บังคับใชใหม โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.6 หมายเหตุ : 

ไมมี 

16 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุนราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน : ในประเทศ  

16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(2) บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไขเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ท้ังนี้ ให
ใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว 

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้ 

(ก)  วันทําการกอนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด 

(ข)  วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ค)  วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป   

ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนแตละคร้ังหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน 

ความใน (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดที่ซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพ่ือผู
ลงทุนประเภทสถาบัน 
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(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด 
โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดเม่ือส้ินวัน
ทําการท่ีคํานวณนั้น  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่ประกาศขางตน 
ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลคาและราคาตามขอ (2.3) และ (2.4) ขางตน ทางเว็บไซตเพ่ือใหผูลงทุน
ทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได และจัดใหมี
ขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศในชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ และบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

ในกรณีที่การประกาศขางตน หากไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือชองทางอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
และมูลคาหนวยลงทุนภายในสองวันทําการถัดไปก็ได 

ในกรณีท่ีมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงท่ี 4 ขึ้น 
สวนมูลคาหนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ทิ้ง 

(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยม
ตําแหนงท่ี 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แตจะใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนน้ัน รวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนเปด 

(4)   ในกรณีดังตอไปนี้ ใหบริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 16.2 (2) 

(4.1)    เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว 

(4.2)   เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุ
ดังกลาว 

16.3 แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน ของทุกวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป และสามารถติดตามไดทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรือชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการเห็นวาเหมาะสม 

16.4 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 

16.4.1 ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมไมถูกตอง ตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่ง
สตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคา
ที่ถูกตอง ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) จัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความไมถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีพบวา
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยรายงานดังกลาวตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง 

(ข) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  
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(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) มาตรการปองกันเพ่ือมิใหมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้เวนแตในกรณีท่ีความไมถูกตองมิไดมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 

(2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีผลตอเนื่องถึงการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ังตอไป 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแกไขมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนใหถูกตองตั้งแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตอง    

16.4.2 ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ตางจากราคาหนวยลงทุนต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปน
อัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) คํานวณมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนยอนหลังตั้งแตวันที่บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึง
วันท่ีราคาหนวยลงทุนถูกตอง   

(2) ดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นมีมูลคาและคิดเปนอัตราดังกลาว 

(ก) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและใหรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทํา
การถัดจากวันที่ บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จส้ิน เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน   

รายงานตามวรรคหนึ่งใหมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในขอ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวนแตในกรณีของรายงาน
การแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังของกองทุนรวมเปด ใหระบุการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อ
พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองไวแทนขอมูลตามขอ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานตาม (ก)  

(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแกไขมูลคาหรือราคาหนวย
ลงทุน และวัน เดือน ป ท่ีมีการแกไขมูลคาหรือราคาหนวยลงทุน ภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานตาม (ก)  

(ง) ชดชยราคาใหแลวเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายหนวยลงทุน
ในชวงระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตามขอ 16.4.3 (2) และการชดเชยราคา 
ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา 

(จ) จัดทํารายงานมาตารการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมท้ัง
สําเนารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังตามขอ 16.4.2 (2) (ก) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกัน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุน
ไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 

16.4.3 ในการชดเชยราคาตามขอ 16.4.2 (2) (ง) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (understate)ใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ดังนี้ 

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมี
มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

หากปรากฏวาผูซ้ือหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
จะตองลด ใหบริษัทจัดการจายเงินของบริษัทเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวน
หนวยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ัน และจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแต
กรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนรวมเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว 

(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปน
จํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของ
กองทุนรวมเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏ
วาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู ใหบริษัทจัดการจายเงินของกองทุนรวมเปดเปนจํานวนเทากับ
สวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน 

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ดังนี้ 
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(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่ง
มีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง หรือจายเงินของกองทุน
รวมเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปน
จํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวย
ลงทุนที่จะตองลด ใหบริษัทจัดการจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู 
หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่
ขาดอยู แลวแตกรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนรวมเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมา
จากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไม
ถึงหนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน 
แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว ใหบริษัทจัดการชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายในหาวัน
ทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจายเงินของกองทุนรวมเปดเพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุน
ตาม (2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปดก็ได 

16.4.4 บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตามขอ 16.4.1 (1) และขอ 16.4.2 (2) (ก) ไว ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจัดการ เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก,ล.ต. สามารถตรวจสอบได 

16.4.5.    บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายใน
การประกาศการแกไขราคาตามขอ 16.4.2 (2) (ค) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชย
ราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ดังกลาวมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได 

17 ช่ือผูเก่ียวของ 

17.1 ช่ือบริษัทจัดการ 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด 

17.2 ช่ือผูดูแลผลประโยชน 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

17.3 ช่ือผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 

ไมมี 

17.4 ช่ือของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) 

ชื่อ : ไมมี 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : ไมมี 

17.5 ท่ีปรึกษา 

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน 

ชื่อ : ไมมี 

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน 

ชื่อ : ไมมี 

17.6 ผูสอบบัญชี 

ชื่อ : นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

17.7 การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) 

: ไมมี 

18 รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 30 พฤศจิกายน  

18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 
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18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

19 การขอมติผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 

19.1  การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ 

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สมาคม และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เชน กระทรวงการคลัง เปนตน ไดแกไขเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

19.2  วิธีแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ  

(1) การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 

(2) ในกรณีที่การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุน ไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีมติใหแกไข 
และแจงการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศทาง
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก,ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไข แลวแตกรณี 

หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนไมเกินรอยละหาสิบหาของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแล
ผลประโยชน เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดรวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติคร้ังนั้น 

ทั้งนี้ ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได 
เนื่องจากขอจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม และหนาที่ของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

(3) หากการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุน เปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน ระยะเวลา และ/หรือประเภทของโครงการ บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากทั้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดรับมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดของกองทุนกอน 

(4) ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการท่ีมีลักษณะเปนการใหเกิดประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน หรือ
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   
บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไขเพ่ิมเติม และคํารับรองดังกลาวของ
ผูดูแลผลประโยชน 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถวนถูกตองตามที่กําหนดแลว ใหถือ
วาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการได 

(5) บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพ่ิมเงินทุนของโครงการจัดการกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ท้ังนี้จะเสนอขายหนวยลงทุนตามจํานวนที่เพ่ิมขึ้นของเงินทุนโครงการไดตอเม่ือไดมีการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว 

(6) ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน ทั้งนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบให
แกไขเพ่ิมเติมโครงการได 

(7) ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือลดตาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดังกลาวแลว ทั้งนี้ใหเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ 15.5  

(8) บริษัทจัดการอาจดําเนินการควบรวมกองทุนที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ตอเม่ือไดรับมติของผู
ถือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และตองได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทุนดังตอไปนี้ 
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(8.1)  กองทุนรวมตั้งแตสองกองทุนรวมขึ้นไปจะดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนไดตอเม่ือไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในโครงการ ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับมติเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแตละ
กองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนดังกลาว 

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นใน
สวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติคร้ังนั้น 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(2) ในกรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมแตละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนออกเสียงนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตั้งแตก่ึงหนึ่งขึ้น
ไปของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแตไมไดมติโดยเสียงขางมาก
ดานใดดานหนึ่งเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หากบริษัทจัดการประสงคจะ
ควบรวมกองทุนตอไป ใหดําเนินการขอมติคร้ังใหมภายใน สิบส่ีวันนับแตวันประชุมคร้ังแรกหรือวันท่ีกําหนดใหเปน
วันสุดทายของการรับหนังสือแจงมติจากผูถือหนวยลงทุนในการขอมติคร้ังแรก  และไดรับมติในคร้ังหลังนี้เกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงออกเสียงลงมติของแตละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองดําเนินการตาม (8.1.2) ใหบริษัทจัดการแจงผลการนับมติคร้ังแรกใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย 

การขอมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกําหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม หรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีรับโอน (ถามี) พรอมทั้งขอมติผูถือหนวยลงทุนเพ่ือเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกันดวย 

ในการควบรวมกองทุนไมวาจะเปนการควบรวมระหวางกองทุนปดกับกองทุนปด หรือกองทุนปดกับกองทุนเปด  
หากมีผลใหเกิดกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมท่ีรับโอนเปนกองทุนเปด ใหบริษัทจัดการขอมติผูถือหนวยลงทุน
เพ่ือแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดดวย และหากไดรับมติโดยเสียงขางมากของ
ผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑใน (8.1.1) ใหถือวาไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดแลว ทั้งนี้โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพ่ือแกไข
ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม 

(8.2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการสงหนังสือนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวาสิบส่ีวันกอนวัน
ประชุม หรือสงหนังสือขอมติลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันท่ีกําหนดใหเปนวันสุดทายของการรับหนังสือ
แจงมติจากผูถือหนวยลงทุน โดยเปดเผยขอมูลที่ผูถือหนวยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไวใน
หนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกลาว 

(8.3) ในชวงระยะเวลานับแตวันสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวม
กองทุน  บริษัทจัดการอาจไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่
ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวได โดยการปดประกาศเร่ืองดังกลาวไว 
ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีการประกาศเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ในชวงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวันทําการสุดทายของ
แตละสัปดาหของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน  และจัดใหมีรายงานดังกลาวไว ณ ท่ีทําการและสถานท่ีติดตอ
ทุกแหงดังกลาวเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

(8.4) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีมติใหมีการควบรวมกองทุนแลว ใหบริษัทจัดการย่ืนคําขอรับ ความเห็นชอบตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมดวยเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับความเห็นชอบ 

(8.5) บริษัทจัดการบอกกลาวการควบรวมกองทุนและการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถามี) 
ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใชสิทธิของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอน ตาม
วิธีการดังตอไปนี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนทราบเปนหนังสือพรอมสรุปสาระสําคัญ
ของโครงการจัดการกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน วันท่ีจะควบรวมกองทุน วันเร่ิมทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนโดยระบุวัน เดือน ป อยางชัดแจง และสถานท่ีติดตอเพ่ือสอบถามหรือรับขอมูลเพ่ิมเติม 

(2) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันท่ีมีจําหนายแพรหลายในทองถ่ินอยางนอยสองฉบับเปนเวลาสองวันติดตอกัน 

ในกรณีท่ีเปนการควบรวมกองทุนระหวางกองทุนปดกับกองทุนปด หรือกองทุนปดกับกองทุนเปด  การแจงและ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการแจงและประกาศการไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนตามขอ 8.1 ดวย 

(8.6)  เม่ือบริษัทจัดการไดมีหนังสือแจงและประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ (8.5) แลว ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนในการใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมท่ีรับโอน แลวแตกรณี 
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สําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนท่ีคัดคานหรือที่ไมไดออกเสียงในการควบรวม
กองทุน บริษัทจัดการจะจัดใหมีวิธีการในการใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวในการที่จะออกจากกองทุนรวม
กอนท่ีการควบรวมกองทุนแลวเสร็จ โดยคํานึงถึงมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และราคารับ
ซื้อคืนในเวลากอนหนาการควบรวมกองทุน และแจงขอมูลเก่ียวกับการควบรวมกองทุนดังกลาวใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบ และสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอน ไมแสดงเจตนาภายในเวลาที่
กําหนดใหสิทธิ บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเปนผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนใหมหรือกองทุนที่รับโอน 

(8.7) บริษัทจัดการตองจัดทําหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและสวนขอมูลโครงการท่ีเปนปจจุบันของ
กองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน โดยระบุวันที่มีการควบรวมกองทุน รวมทั้งประวัติความเปนมาโดยสรุป
ของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอนไวดวย และใหบริษัทจัดการจัดสงหนังสือชี้ชวนดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไมนอยกวาหนึ่งวันทําการกอนการเร่ิมจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ใหประชาชน 

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรัษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม
โครงการเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

20 ขอกําหนดอ่ืนๆ 

20.1 สิทธิประโยชนดานภาษีของผูถือหนวยลงทุน 

สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับภาษีของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ จะเปนไปตามกฎกระทรวง 
กฎหมายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตอง
ศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซ่ึงผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษา
รายละเอียดไดจากคูมือภาษีเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลง
วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได  สําหรับกรณี ผู ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ได รับเงินหรือ
ผลประโยชนใด ๆ จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันท่ี 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2544 

(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

(5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 119) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

(6) กฎหมายที่เก่ียวของที่จะมีในอนาคต และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) 
 
20.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี เม่ือผูถือหนวย
ลงทุนไดดําเนินการตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนจึงมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของ คูมือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนให
ชัดเจนกอนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตามเง่ือนไขการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางครบถวน 

(2) บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพของตนเอง ใหเปนไป
ตามเง่ือนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(3) ดําเนินการคืนสิทธิประโยชนทางภาษีใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมีการขายหนวยลงทุน หรือมีการลงทุนไม
เปนไปตามเง่ือนไขในการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีกําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร 
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20.3 กรณีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นใหมีจํานวนไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแตวันที่ปรากฏกรณีดังกลาว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้น
ทันที เวนแต เขาขอยกเวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

20.4  การแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง 
และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปล่ียน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ ส่ังการ 
ผอนผันในเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการ
กองทุนไมวาจะเปนเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือ รายละเอียดตางๆ ท้ังนี้
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย ท้ังนี้การแกไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตอง
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอนผัน ส่ังการ ใหสามารถกระทําได  

20.5  การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการ
ของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพ่ือให
กองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

20.6  การกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.7  การดํารงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับ
แตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุ
จําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  และในกรณีที่มี
คาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ตอไป 

20.8  การบริการซ้ือขายหนวยลงทุนดวยวิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และ
สํานักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชําระเงินคาซ้ือขายหนวยลงทุน
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยจะทําการติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
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20.9  เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF for PVD) 

ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF 
for PVD) ไดตามหลักเกณฑ เง่ือนไข ตามสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือรวมถึงที่มีการแกไข
เพ่ิมเติมตอไปในอนาคต 

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีระบบงานเพ่ือแยกสวนของผูถือหนวยลงทุนที่รองรับเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพออกจากสวนของ
ผูถือหนวยลงทุนทั่วไปของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(2)  จัดใหมีระบบงานในการจําแนกเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพของผูถือหนวยลงทุน แตละรายออกเปน 2 
สวนดังนี้ 

 (ก)  เงินสะสม 

 (ข)  เงินอ่ืนท่ีไมใชเงินสะสม 

(3)  จัดเก็บขอมูลของผูถือหนวยลงทุนเก่ียวกับอายุ และระยะเวลาการเปนสมาชิกหรือการเปนผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ แลวแตกรณี เพ่ือการนับอายุตอเนื่อง 

2. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใดไมประสงคจะลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
ใหบริษัทจัดการแจงขอมูลเก่ียวกับการเสียสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวทราบ 

3. ในกรณีผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพบางสวนไปยังกองทุนรวมอ่ืน ให
สามารถทําไดโดยโอนเงินสะสมและเงินอ่ืนท่ีไมใชเงินสะสมในอัตราท่ีเทากัน  

4. ในการเปดเผยขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ใหบริษัทจัดการระบุไวดวยวา มูลคา
ทรัพยสินสุทธิดังกลาวไดรวมเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพไวดวย 

5. บริษัทจัดการจะไมนําขอมูลในสวนของเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพไปรวมคํานวณเปนขอมูลเงินลงทุนและ
ภาพรวมอุตสาหกรรมในธุรกิจกองทุนรวม 

6. กรณีเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ครบเง่ือนไขการไดรับสิทธิประยชนทางภาษีแลว ผูลงทุน/ผูถือหนวย
ลงทุนจะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆเพ่ิมเติมจากการโอนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF for PVD) และนอกจากนี้ การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF for PVD) อาจมีคาใชจาย
แตกตางจากกองทุนรวมท่ัวไปได  

7. กรณีการโอนเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF for PVD) จนเปนเหตุให
เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน (เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน) ผู
ถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิออกเสียงไดเพียง 1 ใน 3 เทานั้น   

หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด 

ในกรณีที่มีประเด็นเก่ียวกับภาษีที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมการการซ้ือ/ขาย/ สับเปล่ียน (โอนยาย) หนวยลงทุน 
ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยก
ตางหาก โดยไมรวมคํานวณในราคาขายหนวยลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุนลาสุดของกองทุนนี้ในวันทําการกอนหนาวันสงคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนในการคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาว เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ชองทาง วิธีการการซ้ือ/ขาย/ สับเปล่ียน 
(โอนยาย) หนวยลงทุน และ/หรือรวมถึงบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของสําหรับเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (PVD) ไปยัง
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF for PVD)   

โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การใหบริการดังกลาว กอนวันเปล่ียนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

20.10  การทําความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพ่ิมเติมจากผูสนใจส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับผู
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ลงทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรือตามท่ีหนวยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ท้ังกอนและหรือภายหลังการลงทุน
ในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนที่เก่ียวของ หรือเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหนวยงานผูมี
อํานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหนาท่ีตองทําความรูจักตัวตนของลูกคา 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผู ถือ
หนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปล่ียนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการ
พิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทราบ โดยตามแนวทาง
ปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
จําเปนตองดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทําธุรกรรมของลูกคาเดิม 
และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่หนวยงานผูมีอํานาจ
กําหนดแนวทาง 

20.11  ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึง
ตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดให
สถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติ บุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู ซ่ึงมี ถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาท่ีตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กําหนด หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือ
หาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตอง
จัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA 
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับ
ผลกระทบท่ีสําคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขาย
ทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตนต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 
เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขารวมผูกพันตนตาม
ขอกําหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน 
และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให
กองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน 
และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ 
ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับ
หนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบ
ความเก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตาม
หัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือ
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ขอมูลท่ีเคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
กฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจง
นี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผู
ถือหนวยลงทุนรายนั้นได เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ท้ังนี้ 
ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับ
ประโยชนเพ่ิมขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการ
กระทําเพ่ือหลีกเล่ียงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และ
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาว
แลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวน
สิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตอง
รองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ี บริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปล่ียน
ใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดย
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต วันที่ รูหรือควรรูวาไมสามารถดํารง
เงินกองทุนได ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิก
กองทุนรวมตอไป 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ัง
กองทุนรวมเปนการทั่วไป 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการ
ทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะ
แกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน 
บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
ทั่วไป 

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่
ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ 
การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนท้ัง
ปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตาม
มาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 
 


