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(สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที3 7 ส ิ�นสดุวนัที3 28 กมุภาพนัธ ์2563) 
 

ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถี3ถว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื
ตอ้งการขอ้มูลเพิ3มเตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสี�ยงของการลงทนุ ผูล้งทุนควรลงทนุในกองทุน
เปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ%ล  เมื�อเห็นวา่การลงทุนในกองทุนเปิดนี%เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุน
ของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ%นจากการลงทนุได ้

• ในกรณีที�มเีหตุการณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดรั้บชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที�
กําหนดไวใ้นหนังสอืชี%ชวน 

• บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื�นเพื�อบรษัิทจัดการเชน่เดยีวกนักบัที�บรษัิทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื�นเพื�อกองทุนรวม  โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานที�ป้องกัน
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถ
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี%ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื%อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื�อใช ้
อา้งองิในอนาคต และเมื�อมขีอ้สงสยัใหส้อบถามตดิตอ่ผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซื%อหน่วยลงทนุ  

• การพิจารณาร่างหนังสอืชี%ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกกองทุนรวมนี%มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
สาํนักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชี%ชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั%น  

 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 
ล   
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กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบ ิ�ล 

LH FLEXIBLE FUND 

 
 
 

จดัต ั�งและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ั3วไป 
มลูคา่โครงการ  1,235,186,502.35 บาท จํานวนหนว่ยลงทนุ 123,518,650.2349 หนว่ย 

ภายในเวลาทําการของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืหน่วยลงทนุที�บรษัิทจัดการแตง่ตั %งขึ%น (ถา้ม)ี 

 
 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)  

 

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด 
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คําศพัท ์
 

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

“โครงการ”  หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ%ล 

“กองทุนรวม หรอื กองทนุ หรอืกองทุน
เปิด” 

หมายถงึ กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ%ล   

“หนว่ยลงทนุ”  หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ%ล   

“หนงัสอืชี�ชวน” หมายถงึ หนังสอืชี%ชวนที�มรีายละเอยีดตามที�กําหนดโดยประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชี%ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม 

“บรษิทัจดัการ”  หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

“วนัทําการ” หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

“วนัทําการซื�อหนว่ยลงทุน 
(Subscription Date)” 

หมายถงึ วนัที�บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ล้งทนุสามารถซื%อหน่วยลงทนุได ้ทั %งนี%
ตามที�กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

“วนัทําการขายคนืหนว่ยลงทนุ 
(Redemption Date)” 

หมายถงึ วนัที�บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคนื
หน่วยลงทนุได ้ทั %งนี% ตามที�กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

“ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื”  หมายถงึ บคุคลที�บรษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ที�ขายหรอืรับซื%อ
คนืหน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ของกองทนุรวม 

“ผูด้แูลผลประโยชน”์  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึ�งไดแ้ก ่ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั 
(มหาชน) 

“มูลคา่หนว่ยลงทนุ”  หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมด
เมื�อสิ%นวนัทําการที�คํานวณนั%น 

“ราคาขายหนว่ยลงทุน (Subscription 
Price)” 

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิ%นวนัทําการขายหน่วยลงทนุ  บวกดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“ราคารบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 
(Redemption Price)” 

หมายถงึ มูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิ%นวนัทําการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ หักดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

“การแกไ้ขราคายอ้นหลงั” หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที�ไมถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้ง 
โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตั %งแตว่นัที�ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

“การชดเชยราคา”  หมายถงึ การเพิ�มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื%อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุที�มี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึ�งมมีูลคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุ ที�ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้งแทนการเพิ�มหรอืลดจํานวน
หน่วยลงทนุ 

“ใบแสดงสทิธ”ิ  หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ี�เกดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย 
(Depositary receipt) 

“หลกัทรพัยอ์า้งองิ”  หมายถงึ หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึ�งที�ออกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและใช ้
เพื�อรองรับใบแสดงสทิธ ิ

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถงึ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“สํานกังานหรอืสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”  

หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“กฎหมาย ก.ล.ต.”  หมายถงึ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอื ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศและคําสั�งตา่งๆ 
ทั %งที�มอียูใ่นปัจจุบนัและที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม ่
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“สมาคม”  หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึ�งหมายถงึสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิ
หลกัทรัพยท์ี�ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดย
มวีตัถปุระสงคเ์พื�อทําการสง่เสรมิและพัฒนาธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภทที�เกี�ยวกบัการ
จัดการลงทนุ 

“สถาบนัการเงนิ” หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี%ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ 

“กจิการ” หมายถงึ บรษัิทที�มหีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิทที�มี
หลกัทรัพยซ์ื%อขายในศนูยซ์ื%อขายหลกัทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากดั 

“คําเสนอซื�อ” หมายถงึ คําเสนอซื%อหลักทรัพยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ดว้ยหลักเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พื�อครอบงํากจิการ 

“ศนูยซ์ื�อขายหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ศนูยซ์ื%อขายหลกัทรัพยซ์ึ�งจัดตั %งขึ%นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์

“กลุม่กจิการ” หมายถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี�สภาวชิาชพีบญัชี
กําหนดใหจั้ดทํางบการเงนิรวม 

 “กองทนุ buy & hold” หมายถงึ กองทนุรวมที�มุง่เนน้ลงทนุเพยีงครั%งเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิที�ลงทนุไวจ้น
ครบกําหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม 
หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทุน infra” หมายถงึ กองทนุโครงสรา้งพื%นฐานที�จัดตั %งขึ%นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื�อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“กองทุน property” หมายถงึ กองทรัพยส์นิที�เกี�ยวขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึ�งอยูใ่นรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึ�งดงันี% 
1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ี�อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ี�จัดตั %งขึ%นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์
เพื�อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“การลดความเสี3ยง” หมายถงึ การลดความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ%นจากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี% 
1. ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พื�อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มผีลใหค้วามเสี�ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสี�ยงทั�วไปและความเสี�ยงเฉพาะของทรัพยส์นิที�ตอ้งการลด
ความเสี�ยง 
4. สามารถลดความเสี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก” หมายถงึ ทรัพยส์นิดงันี% 
1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรับฝากเงนิ เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอื�นที�มลีกัษณะ
ทํานองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2. สลากออมทรัพยท์ี�ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษที�ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” หมายถงึ ขอ้ตกลงที�เป็นไปตามหลกัชารอิะห ์และมลีักษณะที�เทยีบเคยีง
ไดก้ับเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาที�เทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิ
ตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายที�เทยีบเคยีงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด 
ๆ 

“ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภณัฑ”์ หมายถงึ ดชันทีี�มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ตราสารกึ3งหนี�ก ึ3งทุน” หมายถงึ ตราสารทางการเงนิที�มเีงื�อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี% 
1. ตัcวเงนิคลงั   
2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   
3. พันธบัตร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ที�กระทรวงการคลงัหรอืกองทนุ
ฟื%นฟเูป็นผูม้ภีาระผูกพัน 

“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพื�อการนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืตา่งประเทศ ที�มกีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากบั
ดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision 
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(Basel III) 
“ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” หมายถงึ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” หมายถงึ บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพย ์

“บรษิทัจดทะเบยีน” หมายถงึ บรษัิทที�มหีลักทรัพยท์ี�ไดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการ
อนุญาตใหทํ้าการซื%อขายไดใ้น SET 

“บรษิทัยอ่ย” หมายถงึ บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกี�ยวกับการจัดทํางบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที�มกีารจัดทําและเปิดเผย
ลา่สดุ  ทั %งนี% หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที�
ปรากฏในบัญชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“บรษิทัใหญ”่ หมายถงึ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบญัชเีกี�ยวกับการจัดทํางบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที�มกีารจัดทําและเปิดเผย
ลา่สดุ  ทั %งนี% หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที�
ปรากฏในบัญชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน”์ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ี�เกดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึ�ง
กําหนดใหเ้ป็นหลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ�มเตมิ 
(ฉบับที� 6) 

“ผูม้ภีาระผูกพนั” หมายถงึ ผูท้ี�มภีาระผูกพันในการชาํระหนี%ตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูคํ้%าประกนั 
แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ื�อขายderivatives” หมายถงึ ศนูยซ์ื%อขายดงันี% 
1. ศนูยซ์ื%อขาย derivatives ที�ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
สญัญาซื%อขายลว่งหนา้ 
2. ศนูยซ์ื%อขาย derivatives ซึ�งจัดตั %งขึ%นและใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ตา่งประเทศและไดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน 

“หนว่ย CIS” หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวม
เพื�อผูล้งทนุทั�วไป กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุที�มใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวม
เพื�อผูล้งทนุประเภทสถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล 

“หนว่ย infra” หมายถงึ กองทนุโครงสรา้งพื%นฐานที�จัดตั %งขึ%นตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื�อ
ธรุกรรมในตลาดทนุ 

“หนว่ย property” หมายถงึ หน่วยของกองทรัพยส์นิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพยซ์ึ�งอยู่
ในรูปแบบอย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี% 
1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ี�อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ี�จัดตั %งขึ%นตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรัสตเ์พื�อธรุกรรมในตลาดทนุ 

“หุน้กูร้ะยะส ั�น” หมายถงึ หุน้กูท้ี�มกํีาหนดเวลาชาํระหนี%ไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่ันที�ออก
หุน้กู ้

“B/E” หมายถงึ ตัcวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” หมายถงึ ตวัชี%วดัของกองทนุซึ�งเป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันทีี�มี
การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของ
กองทนุนั%น 

“CIS operator” หมายถงึ บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

“concentration limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ที�ลงทนุ 
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“counterparty limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คูส่ญัญา 

“CRA” หมายถงึ สถาบนัจัดอนัดับความน่าเชื�อถอื (Credit Rating Agency) ที�
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานเวน้แตท่ี�กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” หมายถงึ Derivatives ที�มลีักษณะเป็นการเคลื�อนยา้ยความเสี�ยงดา้น
เครดติของทรัพยส์นิที�ไดรั้บการประกนัความเสี�ยงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ�ง
ไปยังคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึ�งซึ�ง
มภีาระผกูพันที�จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้กคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งเมื�อเกดิ
เหตกุารณ์ที�มผีลตอ่การชาํระหนี% (credit event) ของทรัพยส์นิที�ไดรั้บ
การประกนัความเสี�ยง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมสาํหรับ
การมภีาระผกูพันดงักลา่ว 

“credit event”  หมายถงึ เหตกุารณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี%ตามที�
ระบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืที�จัดทําโดย CRA ซึ�งเป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหนี%ตามตราสารหรอืสญัญา 

“delta” หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญากบั
ราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” หมายถงึ สญัญาซื%อขายลว่งหนา้ 

“derivatives on organized 
exchange” 

หมายถงึ derivatives ที�ซื%อขายในศนูยซ์ื%อขาย derivatives 

“discount rate” หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารที�มกีารลงทนุที�จะใชใ้นการ
คํานวณมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนั%น 

“DW” หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“group limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอตัราสว่น
การลงทนุในแตล่ะบรษัิทที�อยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกนั 

“guarantor rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผู ้
สลักหลงั หรอืผูคํ้%าประกนั 

“international scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที�ใชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่ง
ประเทศ 

“investment grade” หมายถงึ credit rating ในระดับที�สามารถลงทนุได ้ 

“issue rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” หมายถงึ อนัดับความน่าเชื�อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” หมายถงึ กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” หมายถงึ กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” หมายถงึ มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัที�ใชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

“NAV” หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” หมายถงึ มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดย
ออ้มผา่นการลงทนุในตราสารหรอืสญัญาที�ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับ
ทรัพยส์นิซึ�งเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสี�ยงในทรัพยส์นินั%น 

“notional amount” หมายถงึ มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   หมายถงึ ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิที�ขอ้ตกลงตาม credit 
derivatives อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” หมายถงึ สญัญาที�มลีักษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซื%อขายลว่งหนา้” ใน
มาตรา 3 แหง่พระราชบญัญัตสิญัญาซื%อขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” หมายถงึ derivatives ซึ�งซื%อขายนอกศนูยซ์ื%อขาย derivatives  
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“P/N” หมายถงึ ตัcวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” หมายถงึ อายเุฉลี�ยของทรัพยส์นิที�ลงทนุซึ�งไดจ้ากการคํานวณคา่ตาม
มาตรฐานสากล 

“product limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“Regulated market” หมายถงึ ศนูยก์ลางที�จัดชอ่งทางการสื�อสารระหวา่งผูค้า้เพื�อใหเ้กดิการเจรจา
ตอ่รองซื%อขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั %งใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกับตราสาร
นั%น โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงาน
ที�ทําหนา้ที�กํากับดแูลดา้นหลกัทรัพยห์รอืตราสารที�มลีักษณะทํานองเดยีวกบั
หลกัทรัพย ์

“repo” หมายถงึ ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซื%อคนื (repurchase agreement) 

“reverse repo” หมายถงึ ธรุกรรมการซื%อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase 
agreement) 

“SBL” หมายถงึ ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  หมายถงึ ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

“SET” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื%อหุน้ 

“single entity limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 

“SN” หมายถงึ ตราสารที�มสีญัญาซื%อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

“TBMA” หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี%ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” หมายถงึ บล.ที�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชื�อ
เพื�อธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“TSR” หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซื%อหุน้เพิ�มทนุที�โอนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรัพยอ์า้งองิ 

“บุคคลท ีมคีวามสมัพนัธห์รอืเชื3อมโยง
กบับรษิทัจดัการ” 

หมายถงึ บคุคลในลกัษณะใดลักษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี% 

(1) บคุคลที�มกีารถอืหุน้ในลักษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี% 

(1)(ก)1. บรษัิทแมไ่ดแ้กบ่คุคลที�ถอืหุน้ของบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของบรษัิทจัดการ 

(1)(ก)2. บรษัิทยาย (แมใ่น) หมายถงึ บคุคลที�ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของ
บรษัิทแม่ที�จัดตั %งในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั %งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

(1)(ก)3. บรษัิทยาย (แมน่อก) หมายถงึ บคุคลที�ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของ
บรษัิทแม่ที�จัดตั %งในตา่งประเทศ ตั %งแตร่อ้ยละ 90 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได ้
แลว้ทั %งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

(1)(ข) บรษัิทลกู ไดแ้กน่ติบิคุคลที�บรษัิทจัดการถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นของนติิ
บคุคลดงักลา่วเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดหรอื
จํานวนหุน้สว่น 

1)(ค) บรษัิทพี�นอ้ง ไดแ้กน่ติบิคุคลที�มบีคุคลที�ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิรอ้ย
ละ 50 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดหรอืจํานวนหุน้สว่นของนติิ
บคุคลดงักลา่ว เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษัิทจัดการเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที�
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของบรษัิทจัดการดว้ย 

(1)(ง) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิคุคลที�มบีรษัิทแมเ่ป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของ
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จํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของนติบิคุคลนั%น โดยกรรมการของบรษัิท
แมเ่ป็นกรรมการของนติบิคุคลดงักลา่วดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนกรรมการ
ทั %งหมดของนติบิคุคลนั%น 

(1)(จ) บรษัิท ไดแ้กน่ติบิคุคลที�มบีรษัิทยาย(แมใ่น) เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 
10ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของนติบิคุคลนั%น โดยกรรมการของ
บรษัิทยาย(แมใ่น) และ/หรอืของบรษัิทแมเ่ป็นกรรมการของนติบิคุคลดงักลา่ว
ดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั %งหมดของนติบิคุคลนั%น 

(2) บคุคลที�มอํีานาจควบคมุ ไดแ้กผู่ท้ ี�มอีทิธพิลในการควบคมุหรอืสั�งการ
บคุคลอื�นตาม (1) หรอืถูกควบคมุหรอืสั�งการโดยบคุคลอื�นตาม (1) ไมว่า่
อทิธพิลดงักลา่วจะสบืเนื�องจากความสมัพันธท์างกฎหมาย ตามสญัญา หรอื
การอื�นใด 

“กรรมการ” หมายถงึ กรรมการ หรอืบคุคลที�มตํีาแหน่งซึ�งมอํีานาจหนา้ที�เชน่เดยีวกับ
กรรมการ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบ ิ�ล 

 
ชื3อบรษิทัจดัการ บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

ที3อยูบ่รษิทัจดัการ เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั %น 14 
 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท ์(02) 286-3484, (02) 679-2155  
 โทรสาร (02) 286-3585, (02) 679-2150 

1. ชื3อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1. ชื3อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ%ล   

1.2. ชื3อโครงการจดัการ (องักฤษ)       : LH FLEXIBLE FUND 

1.3. ชื3อยอ่ : LHFL 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั%ง 

1.6. การกําหนดอายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด 

1.7. อายโุครงการ : - ปี - เดอืน - วนั  

1.8. อายโุครงการถงึวนัที3 :  ไมกํ่าหนด 

(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) 

1.9. เง ื3อนไข (อายโุครงการ)  : ไมม่ ี 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที3ตราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุน
ที3เสนอขาย :  

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

2.2.  เง ื3อนไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ)  :  

1)   ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั%งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ  

2)   ทั %งนี% หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่
ไม่เต็มจํานวนที�เพิ�มอกีรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ดําเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และดําเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบกําหนด
สิ%นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั%งแรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

2.3. มูลคา่ที3ตราไวต้อ่หนว่ย  :  10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหนว่ยลงทนุ  :  123,518,650.2349 หน่วย  

2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุที3เสนอขายคร ั�งแรก  :  10.0000 บาท  

2.6. มูลคา่ข ั�นตํ3าของการส ั3งซื�อคร ั�งแรก  :  ไมกํ่าหนด  

รายละเอยีดเพิ3มเตมิ :  

2.7. มูลคา่ข ั�นตํ3าของการส ั3งซื�อคร ั�งถดัไป  :  ไมกํ่าหนด  

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  
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2.8. มูลคา่ข ั�นตํ3าของการส ั3งขายคนื  :  ไมกํ่าหนด  

รายละเอยีดเพิ3มเตมิ :  

2.9. จํานวนหนว่ยลงทนุข ั�นตา่ของการส ั3งขายคนื  :  ไมกํ่าหนด  

รายละเอยีดเพิ3มเตมิ :  

2.10. มูลคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ3า  :  ไมกํ่าหนด  

รายละเอยีดเพิ3มเตมิ :  

2.11. จํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ั�นตํ3า  :  ไมกํ่าหนด  

รายละเอยีดเพิ3มเตมิ :  

2.12. รายละเอยีดเพิ3มเตมิ :  

ไมม่ ี

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ ประเภทและ
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื3น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื3นที3จะลงทนุ :  

3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพื�อตอบสนองความตอ้งการลงทุนของผูล้งทุนที�มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน และตรา
สารแหง่หนี% ในประเทศ โดยมเีป้าหมายที�จะสรา้งผลตอบแทนที�ด ีและกระจายความเสี�ยงในการลงทนุ   

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  

การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 

- ตราสารทนุ : ไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ 

- ตราสารหนี% : ไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี% 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุที�ลงทนุแบบไมม่คีวามเสี�ยงตา่งประเทศ  

การกําหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื%อคืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.6. การลงทนุในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ : การลดความเสี�ยง (Hedging)  

3.7. การลงทนุในตราสารที3มสีญัญาซื�อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี%วัด 
(active management)  

3.9. ดชันชีี�วดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

ดชันชีี%วดัของการลงทนุ คอื 

1. ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET Total Return Index) รอ้ยละ 50  

2. ดชัน ีMTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR) รอ้ยละ 25 

3.  ผลตอบแทนของดอกเบี%ยเงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนิ 1 ลา้นบาท เฉลี�ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์รอ้ยละ 25 

หมายเหต ุ

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงตัวชี%วัดในการเปรยีบเทยีบตามที�บรษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ�งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที�กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวันที�มีการเปลี�ยนตัวชี%วัด คําอธบิายเกี�ยวกับตัวชี%วัด และเหตุผลในการเปลี�ยนตัวชี%วัด
ดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที�ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตดัสนิใจลงทนุได ้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี�ยนแปลงตัวชี%วัดเพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื�อนไขและขอ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี�ยวกับมาตรฐานการ
วดัผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี�ยนแปลงตัวชี%วัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที�ผูอ้อกตัว
ดัชนีของตัวชี%วัดไม่ไดจั้ดทําหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้
เปลี�ยนแปลงดังกลา่วผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาที�
ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทนุได ้ 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกี3ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ : 

กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึ�งตราสารแหง่ทนุที�มแีนวโนม้การเตบิโตทางธรุกจิ หรอืมปัีจจัยพื%นฐานด ีตราสารแห่ง
หนี% ตราสารกึ�งหนี%ก ึ�งทนุ ใบสําคัญแสดงสทิธ ิเงนิฝากธนาคาร รวมถงึหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื�นหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานประกาศกําหนด ทั %งนี% การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมี
สดัสว่นตั %งแตร่อ้ยละ 0 – 100 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยผูจั้ดการกองทนุจะปรับสดัสว่นการลงทุน
และกลยทุธก์ารลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทนุในแตล่ะขณะ เพื�อสรา้งผลตอบแทนที�ดี
จากการลงทนุ และคํานงึถงึความเสี�ยงที�จะเกดิขึ%นเป็นสาํคญั 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ ึ�งสัญญาซื%อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อลดความเสี�ยง (Hedging) โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ้ ึ�ง
หลักทรัพยห์รอืตราสารที�เสนอขายในตา่งประเทศ ตราสารทนุของบรษัิทที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
(Unlisted securities) ตราสารที�มลีักษณะของสัญญาซื%อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) รวมถงึตราสาร
หนี%ที�มอีันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหนี%ที�ไม่ไดรั้บ
การจัดอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated Securities)  

ทั %งนี% กองทุนอาจมีไวซ้ ึ�งตราสารหนี%ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(non – investment 
grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี%นั %นไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื�อถอืที�สามารถลงทนุได ้(Investment grade) 
ขณะที�กองทนุลงทนุเทา่นั%น 

ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิประกาศที�เกี�ยวขอ้งกับ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ�งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี%ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนใน
สญัญาซื%อขายล่วงหนา้ (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทุนอื�นใด บรษัิทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบาย
การลงทุนดังกล่าวเพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  
ไมม่ ี

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื3น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื3นที3จะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื3น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื3นที3จะลงทุนในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื�น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื�นอย่าง
ใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดดังต่อไปนี% เวน้แต่ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ�มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�น  

สว่นที3 1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ั3วไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื%อหุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื%อหุน้เพิ�มทนุที�โอนสทิธไิด ้(TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที�ม ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทนุอื�นที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกับตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที�สาํนักงานกําหนดเพิ�มเตมิ 

1.2  ตราสารหนี% 

1.2.1  พันธบตัร 

1.2.2  ตัcวเงนิคลงั 
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1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัcวแลกเงนิ (B/E) 

1.2.5  ตัcวสญัญาใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื%อหุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที�ม ีunderlying เป็นพันธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี%อื�นที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหนี%ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที�สาํนักงานกําหนดเพิ�มเตมิ 

1.3  ตราสารกึ�งหนี%ก ึ�งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(DW) 

2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรัพยส์นิที�บรษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบตัขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ี�ครบถว้น ดงันี% 

2.1  ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขที�ทําใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี�ยนมอืได ้ (รวมถงึกรณีที�เป็น B/E หรอื P/N ที�มเีงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนนิการใหม้ี
การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที�กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื�อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได)้  

2.3  มขีอ้มูลเกี�ยวกับตราสารที�บรษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื�อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง
สมํ�าเสมอ และมีขอ้มูลราคาที�สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือไดซ้ึ�ง
จัดทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นที�ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ที�ออกตราสารดังกลา่วเพื�อชําระหนี%การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่ว
ตอ้งมกีารรับอาวลัหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี%  

2.4.1  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั %งนี% การอาวลัหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรับรองผูส้ั�งจา่ยหรอืผูอ้อกตัcว ทั %งจํานวนรวมถงึดอกเบี%ย 
(ถา้ม)ี ตามที�ระบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

สว่นที3 2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี% 

1. มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสารทางการเงนิทั�วไปตามขอ้ 
2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึ�งถกูลงทนุ (invested MF) ตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงันี%  

2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึ�งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัที�กองทนุสามารถลงทนุได ้

2.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื�อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทนุนั%น 

2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื�อใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 
สาํหรับทรัพยส์นิที�เป็น SIP ของกองทนุนั%น 

2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนั%น 

3. กรณีกองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 
ล   

-5- 

สว่นที3 3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี% 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที�มลีักษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที3 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานกําหนด 

สว่นที3 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานกําหนด 

สว่นที3 6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญาซื�อขายลว่งหนา้ (derivatives) ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี% 

1.  ประเภท underlying derivatives ที�กองทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ�งหรอื
หลายอยา่งดงันี% 

1.1  ทรัพยส์นิที�กองทนุสามารถลงทนุไดต้ามภาคผนวกนี% 

1.2  อตัราดอกเบี%ย 

1.3  อตัราแลกเปลี�ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันีที�มอีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันีที�มอีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 

1.7  underlying อื�นตามที�สํานักงานกําหนดเพิ�มเตมิ 

ในกรณีที� derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที�อา้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรือราคาสัญญาซื%อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั%น ทั %งนี% ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดัชน ี
หรือ underlying ที�เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นที�ยอมรับอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2.  เงื�อนไขการลงทุน บรษัิทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื�อไดร้ะบุเกี�ยวกับการลงทุนใน 
derivatives และunderlying ของ derivatives ที�จะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.1  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี%  

2.1.1  derivatives on organized exchange 

2.1.2  OTC derivatives ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งเป็นธนาคารพาณชิย ์ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั %งขึ%น 
ตวัแทนซื%อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีที�จะตอ้งมกีารชาํระหนี%ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื�อ derivatives สิ%นสดุลง สนิคา้นั%นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที�
กองทนุสามารถลงทนุได ้ทั %งนี% ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ที�สง่มอบสนิคา้นั%นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิกรณี underlying เป็นดัชนี ในกรณีที� derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 
ดชันดีงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี% 

3.1  เป็นดัชนีที�มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัย
ต่าง ๆ ที�นํามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ
ดชัน ี ทั %งนี% underlying หรอืปัจจัยดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื�อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 
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3.2  เป็นดชันีที�มลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี% 

3.2.1  ดัชนทีี�มกีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที�มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี% 

3.2.1.1  ดชันีที�องคป์ระกอบแตล่ะตัวมนํี%าหนัก < 20% ของนํ%าหนักทั %งหมด 

3.2.1.2  ดชันีที�องคป์ระกอบตัวใดตวัหนึ�งมนํี%าหนัก < 35% ของนํ%าหนักทั %งหมด ในกรณีที�เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื�นตอ้งมนํี%าหนักไมเ่กนิอตัราที�กําหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายนํ%าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งกับทองคําหรอื
นํ%ามันดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนทีี�มอีงคป์ระกอบทั %งหมดเป็นหรอืเกี�ยวขอ้งกบัทองคําหรอืนํ%ามันดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองคําหรอื
นํ%ามันดบิ 

3.2.3  ดัชนอีื�นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที�เป็นไปตามเงื�อนไขครบถว้นดงันี% 

3.2.3.1  เป็นดัชนทีี�มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที�กองทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื�อคํานวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ�งวา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญานั%น
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนั%น 

3.3  เป็นดชันทีี�ไดรั้บการพัฒนาโดยสถาบนัที�มคีวามน่าเชื�อถอืและทําหนา้ที�ไดอ้ยา่งอสิระจากบรษัิทจัดการ  ทั %งนี% 
หากปรากฏวา่สถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการนั%นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกัน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันนัี%น ๆ อย่างตอ่เนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผ่านสื�อที�มกีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีที�เป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนดีงักลา่วตอ้งคํานวณจากตวัแปรอยา่งหนึ�งอยา่งใดหรอืหลาย
อยา่งดงันี% 

3.5.1. ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื%อขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์

3.5.2. ดชันีสนิคา้โภคภัณฑท์ี�คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื%อขายลว่งหนา้ (futures 
price) ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ�ง 

3.5.3. ราคาสญัญาซื%อขายลว่งหนา้ที�อา้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 2 

3.6  ในกรณีที�เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที�บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้า่
วธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดชันดีงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิที�เพยีงพอตอ่การชาํระหนี%ตามภาระผกูพัน (cover rule) 

บริษัทจัดการตอ้งจัดใหม้ีทรัพย์สนิของกองทุนที�มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที�เพียงพอต่อภาระที�
กองทนุอาจตอ้งชาํระหนี%ตามขอ้ตกลงเมื�อ derivatives สิ%นสดุลงไวต้ลอดเวลาที�ไดล้งทนุใน derivatives นั%น และ
เป็นไปตามที�สาํนักงานกําหนด                           

5.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิสาํหรับการลงทนุที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที� underlying ไม่ใช่ส ิ�งเดยีวกับทรัพย์สนิที�จะลดความเสี�ยง การ
ลงทนุใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามที�สาํนักงานกําหนด 

6.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิสาํหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี% 

6.1  ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทุกวันที� 15 
และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทั %งนี% ในกรณีที�วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทําการถัดไป   

6.2  ในกรณีที�เกดิเหตุการณ์ที�สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ�ง
คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื�อบรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิ�มเตมิสาํหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขดงันี% 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื�อการลดความเสี�ยงเทา่นั%น 

7.2  เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที�มลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ�ง
อยา่งใด ดงันี% 
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7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ�งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื%อประกันความเสี�ยงดา้นเครดติที�เกี�ยวขอ้งกับ
ความสามารถในการชําระหนี%ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั%น โดยคู่สัญญาที�อยู่ในฐานะผูข้าย
ประกันความเสี�ยงมภีาระผูกพันที�จะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื%อประกันความเสี�ยงเมื�อเกดิ credit event ขึ%นโดย
จะมผีลใหข้อ้ตกลงซื%อประกนัความเสี�ยงครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีที�ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ%นสดุในวัน
ครบกําหนดตามปกต)ิ  ทั %งนี% ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) 
หรือ obligation มีหลายรายการซึ�งกําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี�ยงมีหนา้ที�ชําระหนี%เมื�อเกดิ credit event 
ขึ%นกับ obligation รายการใดรายการหนึ�งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื�อเกิด credit event 
ขึ%นกับ obligation รายการใดรายการหนึ�งในกลุม่ obligation ซึ�งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์
รายนั%น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื�อเกดิ credit event ขึ%นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ�งไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ื%อประกันความเสี�ยงของสนิทรัพยอ์า้งองิที�
เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที�จะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสี�ยงมภีาระผูกพันที�จะ
จา่ยผลตอบแทนในอัตราคงที�หรอือัตราลอยตัวที�อา้งองิกับอัตราดอกเบี%ยตามที�จะตกลงกัน และสว่นที�ลดลง (ถา้
ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื�อแลกกับการที�ผูซ้ ื%อประกนัความเสี�ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที�
เพิ�มขึ%น (ถา้ม)ี ของมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสี�ยง จนกวา่จะเกดิ credit event 
หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที�กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื�นตามที�สาํนักงานยอมรับ ซึ�งมขีอ้ตกลงที�มลีักษณะดงันี% 

7.3.1  มผีลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอื
กฎหมายอื�น 

7.3.2  ไม่มขีอ้กําหนดที�ทําใหส้ทิธทิี�กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี%หรอืสญัญาซื%อขายลว่งหนา้ที� credit derivatives 
นั%นอา้งองิเสื�อมเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื3น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ื3นที3จะลงทุนในตา่งประเทศ : 

ไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื3น เพื3อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศ
และตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ ึ�งหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอื�น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื�นเพื�อเป็นทรัพยส์นิของ
กองทนุรวม ตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี% ในกรณีที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี�ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษัิท
จัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที�แกไ้ขดว้ย  

สว่นที3 1 : อตัราสว่นการลงทนุที3คํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี% ไม่มขีอ้กําหนดเกี�ยวกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร
หรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื�อการดําเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที3 1.1 : อตัราสว่นการลงทนุสําหรบักองทุนท ั3วไป 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 
 

 

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ%นไป 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตตํ่�า
กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS ไมเ่กนิ 10% 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที�ผูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี% 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั %งนี% เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที�รัฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
 

5 ตราสารที�มลีักษณะครบถว้นดงันี% 
5.1  เป็นตราสารหนี% ตราสารกึ�งหนี%ก ึ�งทนุ หรอื SN  
       ที�ผูอ้อกจัดตั %งขึ%นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที�มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี% 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชาํระหนี% < 397 วนั  
                  นับแตว่นัที�ลงทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น 
                  บคุคลดงันี% 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชําระหนี% > 397 วนั  
       นับแตว่นัที�ลงทนุ ตอ้งขึ%นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

ไมเ่กนิอัตราดงันี% แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นํ%าหนักของตราสารที�ลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรัพยส์นิดงันี%  
6.1  ตราสารทนุที�จดทะเบยีนซื%อขายในกระดานซื%อขาย 
       หลกัทรัพยส์าํหรับผูล้งทนุทั�วไปของ SET หรอืของตลาด 
       ซื%อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุ 
       ที�ผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุี�อาจ 
       ทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพยซ์ื%อขายใน SET  
       หรอืในตลาดซื%อขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  
6.2  ตราสารทนุที�ออกโดยบรษัิทที�จัดตั %งขึ%นไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึ�งหุน้ของ 
       บรษัิทดงักลา่วซื%อขายในกระดานซื%อขายหลักทรัพยส์ําหรับ 
       ผูล้งทนุทั�วไปของ SET หรอืของตลาดซื%อขายหลักทรัพย ์
       ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิทที�อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ      
       แกไ้ขเหตทุี�อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื%อขาย 
       ใน SET หรอืในตลาดซื%อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 
6.3  หุน้ที�อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อการจดทะเบยีนซื%อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี%  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี% ตราสารกึ�งหนี%ก ึ�งทนุ SN หรอืศกุกู 
                 ที�ผูอ้อกจัดตั %งขึ%นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั%นในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตั %งขึ%น 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที�มลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี% 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                              ในตลาดซื%อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี%แลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1) 10% หรอื 
 (2) นํ%าหนักของทรัพยส์นิใน Benchmark +5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั�วไปโดยม ี
                              รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชาํระหนี%  
                              < 397 วนั นับแตว่นัที�ลงทนุ และไม่ได ้
                              มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น                              
                              บคุคลดงันี% 
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  
5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ 
                                               ที�ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศ 
                                               ที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกบั
บคุคล 
                                               ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกํีาหนดวนัชาํระหนี% > 397 วนั  
                นับแตว่นัที�ลงทนุ ตอ้งขึ%นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                  
                regulated market 
6.5  DW ที�ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธรุกรรมดงันี% ที�คูส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี% 
       6.7.1  จดทะเบยีนซื%อขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อ 
                 การจดทะเบยีนซื%อขายในกระดานซื%อขายหลักทรัพย ์
                 สําหรับผูล้งทนุทั�วไปของ SET หรอืของตลาด 
                 ซื%อขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วที�อยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหต ุ
                 ที�อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซื%อขายใน SET หรอืในตลาดซื%อขายหลกัทรัพย ์                
                 ตา่งประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุที�ไมไ่ดม้ลีักษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกจิการโครงสรา้งพื%นฐาน 
                 อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางที�สํานักงานกําหนด 

7 ทรัพยส์นิอื�นนอกเหนอืจากที�ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิ 5% 

สว่นที3 2 : อตัราสว่นการลงทนุที3คํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิทที�อยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิทดงักลา่ว  
      

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึ�งดงันี% แลว้แตอ่ัตราใดจะ
สงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  นํ%าหนักของทรัพยส์นิที�ลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี% ไมม่ขีอ้กําหนดเกี�ยวกับ group limit  
                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื�อการดําเนนิงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

สว่นที3 3 : อตัราสว่นการลงทนุที3คํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ที�นติบิคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกลา่ว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี% 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั %งขึ%น 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แตเ่ป็น MF ที�มอีายโุครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลี�ยตามรอบอายุกองทนุ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที� MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิ�มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ที�อายกุองทนุ  
  คงเหลอื < 6 เดอืน ทั %งนี% เฉพาะ MF ที�ม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี 
      
 
 
 

2 ทรัพยส์นิดงันี% 
2.1  B/E หรอื P/N ที�มเีงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมอืแตก่องทนุได ้
ดําเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที�
กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื�อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที�มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี% แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี% ตรา
สารกึ�งหนี%ก ึ�งทนุ หรอืศกุกู ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี% 
      2.3.1  มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที� 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating    
(ขอ้นี%ไมใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ที�ลงทนุใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที�มี
อายุไมเ่กนิอายุกองทนุ หรอืรอบการลงทนุของกองทนุ หรอืมกีาร
ลงทนุใน derivatives เพื�อใหท้รัพยส์นิดงักลา่วมอีายสุอดคลอ้งกับ
อายุกองทนุ) 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
5 ตราสารดงันี% (total SIP) 

5.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที� 1 : อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณ
ตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสาหนี% ตราสารกึ�งหนี%ก ึ�งทนุ หรอืศกุกู (ถา้นโยบายเดมิม ีSN 
หรอื Basel lII ก็ใสเ่พิ�มตรงนี%ดว้ย) ที�มอีนัดับความน่าเชื�อที�ตัวตรา
สารและ/หรอื 
ผูอ้อกตราสารที�ตํ�ากวา่ที�สามารถลงทนุได ้(non-investment grade 
/ unrated) (หมายความรวมถงึ ในระบบ regulated market และไม่
อยูใ่นระบบ regulated market และ ที�มขีอ้มูล public และ non-
public) 
 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

6 หน่วย property ไมเ่กนิ 15% 
7 หน่วย CIS ไมเ่กนิ 20% 
8 derivatives ดงันี% 
 8.1  hedging limit :  

       การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ที�ม ี
       วตัถุประสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสี�ยงที�มอียู ่ 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื�อการดําเนนิงานของ MF ไมม่ขีอ้กําหนด
เกี�ยวกบั product limit 
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สว่นที3 4 : อตัราสว่นการลงทนุที3คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที3ลงทนุ (concentration limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึ�ง ทกุกองทุนรวมกันภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการตอ้งมี

จํานวนหุน้ของบริษัทรวมกัน<25% ของจํานวนสทิธิออก
เสยีงทั %งหมดของบรษัิทนั%น  

2 ตราสารหนี% ตราสารกึ�งหนี%ก ึ�งทนุ  
ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ�ง  
(ไมร่วมถงึตราสารหนี%ภาครัฐไทย 
หรอืตราสารหนี%ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี%สนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนั%น ตามที�เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ โดยไมใ่หนั้บรวมมลูคา่
หนี%สนิดงักลา่วของเจา้หนี%ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิ
กูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั %งนี% ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไมม่หีนี%สนิทางการเงนิตามที�
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ  ใหใ้ช ้
อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นี%ของผูอ้อกรายนั%นเป็นรายครั%ง  เวน้แต ่ในกรณีที� 
ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น รายโครงการ 

  2.2  ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี%โดยเป็นตราสาร 
ที�ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับตํ�ากวา่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื�อกองทนุ
ภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครั%ง   
เวน้แตก่รณีที�ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื�นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ (อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารที�ออก
โดย บคุคลดงันี%  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนั 
           การเงนิ 
       2. ธนาคารออมสนิ 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศยั 
       6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
           แหง่ประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
       8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที�ประเทศไทย 
           เป็นสมาชกิ 
       11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที�มลีกัษณะทํานอง 
             เดยีวกับบคุคลตาม 1. – 9.) 
 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั %งหมดของ MF หรอื 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที�ออกหน่วยนั%น   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดงันี% 

(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที�มลีักษณะครบถว้น 

ดงันี%โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน  

          (1.1)  มขีนาดเล็ก  

          (1.2)  จัดตั %งขึ%นใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 

          (1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 
4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั %งหมดของกองทนุ 

infra ที�ออกหน่วยนั%น เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที�มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี% โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

(2)  จัดตั %งขึ%นใหมโ่ดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั %งหมดของกอง 
ทุน property ที�ออกหน่วยนั%น เวน้แต่เป็นหน่วย property 
ของกองทุนที�มลีักษณะครบถว้นดังนี% โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตั %งขึ%นใหมโ่ดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทั %งนี% การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 

สว่นที3 5 : การดําเนนิการเมื3อทรพัยส์นิที3ลงทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุ 

1.     ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดแต่ต่อมาทรัพย์สนิที�ลงทุนมีคุณสมบัติที�
เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิที�กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษัิทจัดการ
ตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี% 

(1.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี�ยวกับชื�อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที�ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิ
และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน รวมทั %งจัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที�เกดิกรณีดังกล่าว 
ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(1.2)  จําหน่ายทรัพยส์นิที�ขาดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ แตต่อ้งไม่
เกนิกวา่ระยะเวลาดงันี% เวน้แตเ่ป็นกรณีตามสว่นที� 5 ขอ้ 4 

(ก)  30 วันนับแต่วันที�ทรัพยส์นินั%นขาดคุณสมบัต ิกรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนสํารองเลี%ยงชพีอื�นที�มี
นโยบาย การลงทนุในลกัษณะเดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข) 90 วนันับแตว่นัที�ทรัพยส์นินั%นขาดคณุสมบตั ิกรณีเป็นกองทนุรวมอื�นนอกเหนอืจากกองทนุตาม (ก) 

(1.3)  เมื�อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิที�ขาดคุณสมบัต ิหรือทรัพย์สนิที�ขาดคุณสมบัตมิีคุณสมบัติ
เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกี�ยวกับชื�อ จํานวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถึงวันที�ไดจํ้าหน่ายทรัพย์สนินั%นออกไปหรือวันที�ทรัพย์สนิมีการ
เปลี�ยนแปลงคณุสมบัต ิแลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทั %งจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวัน
ทําการถัดจากวนัที�เกดิกรณีดงักลา่ว 

2. ในกรณีที�ทรัพยส์นิในขณะที�กองทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที�กําหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ�ม บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี% 

(2.1)  จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกี�ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันที�การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน รวมทั %งจัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัด
จากวนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(2.2)  ไม่ลงทุนเพิ�มเตมิในทรัพยส์นิที�เกนิอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการ
ลงทนุที�กําหนด 

(2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที�กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สาํคญั แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี% 

(ก)  30 วันนับแต่วันสิ%นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที�ไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามประเภททรัพยส์นิ 
สาํหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัcวแลกเงนิหรอืตัcวสญัญาใชเ้งนิ สว่นที� 3 ในขอ้ 1  

(ข)  90 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว สาํหรับกรณีอื�นใดนอกเหนอืจากกรณีตาม (2.3) (ก) หรอื  

(ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรือกองทุนสํารองเลี%ยงชพีที�มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(2.4)  เมื�อบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที�กําหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดทํา
รายงานขอ้มูลเกี�ยวกับชื�อ จํานวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันที�สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
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อตัราสว่นการลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทั %งจัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันทําการ
ถัดจากวนัที�มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุนั%น 

(2.5)  ในกรณีที�กองทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน
กจิการที�ลงทนุ (concentration limit) ตามที�กําหนดในอัตราสว่นการลงทนุนี% นอกจากการปฏบิัตติามวรรคหนึ�ง (2.1) 
(2.2) (2.3) และ (2.4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดงันี%ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนที�เกนิอัตราสว่นการลงทุน เวน้แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยไดรั้บการ
ผอ่นผันจากสาํนักงาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอํีานาจควบคมุ หรอืยื�นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื%อ ในกรณีที�ทรัพยส์นิเป็น
หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ�งหุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท
นั%นจนถงึหรอืขา้มจดุที�ตอ้งทําคําเสนอซื%อ 

3.  ในกรณีที�เป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศที�มอีัตราสว่นการลงทนุที�
คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที�ลงทนุ (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี�ยวกบัอัตราสว่นการ
ลงทนุดังกล่าว แตต่อ่มาการลงทนุไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุนั%นเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิ
จากการลงทนุเพิ�ม ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี% 

(3.1)   จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกี�ยวกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันที�การลงทนุไม่เป็นไป
ตามอัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อสํานักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันครบ
ระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สาํคญั แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(3.3)   เมื�อบรษัิทจัดการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที�กําหนดแลว้ ใหจั้ดทํารายงานขอ้มูลเกี�ยวกับชื�อ 
จํานวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที�สามารถแกไ้ขได ้และจัดสง่รายงานต่อสํานักงานและ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายในวนัทําการถัดจากวนัที�มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั%น 

(3.4)   ในกรณีที�เป็นกองทุนรวมฟีดเดอรซ์ึ�งบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการตาม (3.2) หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการ
เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั%นเพิ�มเตมิจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุตามที�หลกัเกณฑกํ์าหนด 

4. ในกรณีที�กองทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที�กําหนดแต่ตอ่มามกีรณีดังตอ่ไปนี% จนเป็นเหตใุหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(4.1)  กรณีที�กองทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยต์ามสดัสว่นที�มอียูเ่ดมินั%น 

(4.2)  กรณีที�กองทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีที�มเีหตุสดุวสิัยหรอืเหตุจําเป็นอื�นใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื�อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนด และบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การดําเนนิการดังกลา่วจะไม่เป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุบรษัิท
จัดการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินนการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
สาํคัญ และตอ้งสง่รายงานเกี�ยวกบัการดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรื�องดังกลา่วตอ่สานักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาที�ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์งักลา่ว 

ทั %งนี% ในการจัดสง่รายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้

ส่วนที3 6 : การดําเนนิการเมื3อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทนุ 

1. ในกรณีที�กองทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี% 

(1) จัดทํารายงานเกี�ยวกบัการลงทนุที�ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทั %งเหตผุลที�ทําใหม้กีารลงทนุไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อสํานักงานรวมทั %งจัดสง่ตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจาก
วนัที�ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ี�บรษัิทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทของกองทนุ  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในขอ้ 2.  

2. ในกรณีที�การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่นัที�
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุใหเ้ปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ�ง บรษัิทจัดการจะจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเดมิในการที�จะออกจากกองทนุรวมกอ่นที�การเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้ังคับ โดยวธิกีาร



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 
ล   

-14- 

ดังกล่าวมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทั %งเมื�อไดรั้บมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้
เปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใชบ้ังคับ และในกรณีที�ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที�
สดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบ้ังคับ 
บรษัิทจัดการจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั%นเพิ�มเตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิ�มเตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ั�งแรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ั�งแรก 

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื  
- วธิกีารอื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ั�งแรก 

บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืจะเสนอขายหน่วยลงทนุครั%งแรกใหแ้กป่ระชาชนทั�วไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั%งแรกที�ระบไุวใ้นหนังสอืชี%ชวน ทั %งนี% หากมผีูจ้องซื%อหน่วยลงทุน
ครบตามจํานวนเงนิทนุของโครงการกอ่นสิ%นสดุระยะเวลาเสนอขายครั%งแรก บรษัิทจัดการสามารถจะปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ โดยปิดประกาศที�สาํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชี�ชวน ใบคําส ั3งซื�อหนว่ยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชี%ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสอืชี%ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และใบคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุ ไดท้ี�บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทํา
การตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี 

5.2.2 วนัและเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

ผูส้นใจตดิตอ่จองซื%อหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการในระหวา่งวันที� 21 กมุภาพันธ ์– 4 มนีาคม 2556 เวลา 8:30 – 
15:30 น. ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืแต่ละราย โดยกรอกใบจองซื%อใหค้รบถว้นและ
แนบเอกสารหลักฐานในการจองซื%อ พรอ้มชําระเงนิค่าจองซื%อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดทา้ย บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธรัิบเงนิคา่จองซื%อเป็นเงนิโอนเทา่นั%นภายในเวลา 15:30 น. 

5.2.3 วธิกีารส ั3งซื�อหนว่ยลงทนุ 

5.2.3.1 การกําหนดราคาขายหรอืราคาสั�งซื%อหน่วยลงทนุ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ = 10 บาท  บวกดว้ย คา่ธรรมเนยีมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี   

5.2.3.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสั�งซื%อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสั�งซื%อหน่วยลงทนุไดท้ี�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื 
ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดต้ามวนัและเวลาที�ระบไุวใ้นหนังสอืชี%ชวน  

ในการสั�งซื%อโดยการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ผูส้นใจสามารถ
สั�งซื%อหน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั%งแรกได ้โดยการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทุนรวม
ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ ตามเงื�อนไขที�ระบใุนขอ้ 8 การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

(2) ผูส้ั�งซื%อจะตอ้งชําระเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั %งจํานวนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซื%อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรือตัวแทน (ถา้มี) และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ และใบคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 
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(3) ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนที�มถี ิ�นฐานอยู่ในประเทศตา่งๆ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื�องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ 
และภาษีตา่งๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนที�ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ 
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

5.2.4 การรับชาํระ และการเก็บรักษาเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื%อครั%งเดยีวเต็มจํานวนที�สั�งซื%อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์
หรอืวธิอีื�นใดที�บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั�งซื%อจะตอ้งลงวันที�ตามวันที�ที�สั�งซื%อและขดีคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนาม 
“บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื�อจองซื%อหน่วยลงทุน” โดยระบชุื�อ ที�อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั�งซื%อ
ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื�อความสะดวกในการตดิตอ่และเพื�อผลประโยชนข์องผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุ 
กรณีสั�งซื%อดว้ยวธิอีื�นที�มใิชเ่งนิโอน ผูส้ั�งซื%อจะตอ้งลงวันที�ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก้อ่นระยะเวลา
การเสนอขายครั%งแรกจะสิ%นสดุลง ซึ�ง “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื�อจองซื%อหน่วยลงทนุ” เป็นบญัชกีระแส
รายวนั มดีงัตอ่ไปนี% 

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที3บญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั(มหาชน)  สาํนักลมุพนิี เลขที�บัญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขที�บัญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที�บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี% เลขที�บัญช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที�บัญช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที�บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที�บัญช ี000-113-000-003-33 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิบัญชดีังกล่าว  โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที�ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วย
ลงทนุ 

ทั %งนี% ในวันทําการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั%งแรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะรับชําระ
เงนิคา่จองซื%อหน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนที�เทา่นั%น เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอื�น ทั %งนี% 
ขึ%นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(2)    หลังจากที�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี 
ไดรั้บการสั�งซื%อหน่วยลงทุน พรอ้มทั %งเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนจากผูส้ั�งซื%อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื%อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั�งซื%อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(3) ในกรณีที�ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุชาํระเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึ�งไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันที�สั�งซื%อ ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุทําการสั�งซื%อหน่วยลงทนุในวันทํา
การที�สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในกรณีที�วันทําการที�สามารถเรยีกเก็บเงนิไดนั้%นเป็นวัน และ/หรอื เวลาที�ลว่งเลยจากชว่งระยะเวลาการเสนอขาย
ไปแลว้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะระงับการซื%อหน่วยลงทนุของผูส้ั�งซื%อนั%น 

ในกรณีที�เช็ค หรอืดราฟตด์ังกลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ั�งซื%อ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะ
ระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั�งซื%อนั%น 

(4) ในการชําระเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุ ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะ
หักลบหนี%กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ�งเพื�อซื%อหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมนี%ที�บรษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบ
กลบหนี%กนัก็ได ้

(5) ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุที�ไดทํ้าการสั�งซื%อหน่วยลงทนุ และไดช้ําระเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว้จะ
เพกิถอนการสั�งซื%อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคนืเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตให ้
เพกิถอนได ้

(6) บรษัิทจัดการจะนําเงนิที�ไดรั้บจากการสั�งซื%อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงนิฝากที�บรษัิทจัดการเปิดไว ้
เพื�อการนี% ซึ�งดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดงักลา่วทั %งหมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 
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5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุตามที�สั�งซื%อและไดช้ําระเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุ
เต็มตามจํานวนแลว้ ในกรณีที�จํานวนเงนิที�ระบใุนคําสั�งซื%อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงนิที�บรษัิทจัดการไดรั้บ
ชาํระบรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิที�ไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที�การสั�งซื%อหน่วยลงทุนนั%นมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของ
โครงการตามที�ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงาน บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั�งซื%อโดยใชห้ลักการ “จอง
ซื%อก่อนไดก้่อน” ตามวันที�ไดรั้บการสั�งซื%อและเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที�มกีารสั�งซื%อในวัน
เดยีวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที�
สั�งซื%อใหแ้กผู่ซ้ ื%อหน่วยลงทนุ 

ทั %งนี% บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุในกรณีที�มผีูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุเกนิ
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที�ไดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานในวันทําการถัดจากวันที�มีผูส้ั�งซื%อหน่วย
ลงทนุเกนิจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ แมว้า่จะยังไม่ส ิ%นสดุระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษัิทจัดการจะปิด
ประกาศแจง้ไว ้ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการ 

(2) ในกรณีที�บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนหรือชื�อเสยีงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี�จะ
จัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทั %งหมดก็ได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ 

(3)  บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมด เวน้แตบ่คุคลที�ไดรั้บการจัดสรรเป็น  

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

(ข) กองทนุประกนัสงัคม   

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

(จ) กองทนุสาํรองเลี%ยงชพี   

(ฉ) กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 

(ช) กองทนุตา่งประเทศที�มลีกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ)  

(ซ) กองทนุอื�นใดที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกับกองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ)  

(ฌ)นิตบิุคคลที�จัดตั %งขึ%นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึ�งไม่อยู่ภายใตบ้ังคับตอ้งเสยีภาษีเงนิได ้
นติบิคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ญ)บคุคลอื�นที�ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื�อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   

ใหถ้อืวา่บคุคลที�มคีวามสมัพันธก์นัดงัตอ่ไปนี%เป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที�ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

(ข) นติบิคุคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนติบิคุคลนั%นซึ�งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนติบิคุคลดังกลา่วไม่วา่
ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทั %งหมด   

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรอื (ข) ที�ไมใ่ชก่องทนุสาํรองเลี%ยงชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ%น หลังจากที�นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื%อหน่วยลงทุน
ของผูส้ั�งซื%อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นั%น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษีใหแ้ก่ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันทําการ
นับแตว่นัทําการถัดจากวนัสิ%นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั%งแรก 

5.2.6. การคนืเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื%อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื�อนไขที�กําหนด
ดงัตอ่ไปนี% 

(1) กรณีที�การสั�งซื%อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั%นไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่วา่ทั %งหมดหรอืบางสว่น
นอกเหนอืจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื%อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซื%อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุตามเลขที�บัญชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ%นอยู่
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กับดลุยพนิิจของบรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั %งแต่วันทําการถัดจากวันสิ%นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครั%งแรกตามสดัสว่นของเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุ อนึ�ง สําหรับดอกเบี%ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที�เกดิขึ%นจากเงนิ
ที�ไดรั้บจากการสั�งซื%อหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะนํารวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) กรณีที�บรษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลงัจากสิ%นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั%งแรกเนื�องจาก 

(ก) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย  

(ข)  ในกรณีที�เป็นกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนประเภทสถาบัน มกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึสบิราย 
เวน้แต่เป็นกรณีที�เป็นการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั %งหมดใหแ้ก่กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรือกองทุน
ประกนัสงัคม  

(ค) ในกรณีที�เป็นกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี�ยวกับ
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ ทําใหไ้ม่สามารถจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุน
รวมได ้ 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ื%อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซื%อหน่วยลงทนุและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุตามเลขที�บัญชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ%นอยู่
กับดลุยพนิิจของบรษัิทจัดการ ภายใน 1 เดอืนนับตั %งแต่วันทําการถัดจากวันสิ%นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั%งแรกตามสัดสว่นของเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุน และหากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลาดังกลา่วไดอ้ันเนื�องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบี%ยใน
อัตราไม่ตํ�ากวา่รอ้ยละ 7.50 ตอ่ปีนับแต่วันที�ครบกําหนดเวลานั%นจนถงึวันที�บรษัิทจัดการชําระเงนิจํานวนดังกล่าว
ไดค้รบถว้น  ทั %งนี% เวน้แตส่าํนักงาน จะพจิารณาผอ่นผัน สั�งการเป็นอยา่งอื�น 
ในกรณีที�บริษัทจัดการประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตั %งกองทุนรวมที�อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั%งแรก 
บรษัิทจัดการอาจยุตกิารขายหน่วยลงทุนได ้โดยบรษัิทจัดการจะรายงานใหส้ํานักงานทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที�ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนั%น และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั %งกองทุนรวม
สิ%นสดุลงในวันที�แจง้ใหส้ํานักงานทราบ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที�
เกดิขึ%นจากเงนิที�ไดรั้บจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามสดัสว่นของเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุภายใน 15 วัน
นับแต่วันที�การอนุมัตใิหจั้ดตั %งกองทุนรวมสิ%นสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกลา่วไดอ้ันเนื�องจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเอง บรษัิทจัดการ
จะชําระดอกเบี%ยในอัตราไมตํ่�ากวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับแตว่นัที�ครบกําหนดเวลานั%นจนถงึวันที�ชาํระเงนิคา่ซื%อหน่วย
ลงทนุจนครบถว้น 

5.2.7. เงื�อนไขการขายหน่วยลงทนุ 

5.2.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั�งซื%อหน่วยลงทนุทั %งหมดหรอืบางสว่นในกรณี
ใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี% 

(1) กรณีที�การสั�งซื%อหน่วยลงทุนนั%นมีผลทําใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที�ไดรั้บอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลที�บรษัิทจัดการ ไดรั้บจากผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรือไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีที�มผีูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุจนอาจทําใหก้ารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิ
กวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมด เวน้แตบ่คุคลที�ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็น  

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

(ข) กองทนุประกนัสงัคม   

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 

(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 

(จ) กองทนุสาํรองเลี%ยงชพี   

(ฉ) กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป 

(ช) กองทนุตา่งประเทศที�มลีกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ)  

(ซ) กองทนุอื�นใดที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกับกองทนุตาม(ก) ถงึ (ฉ)  

(ฌ)นิตบิุคคลที�จัดตั %งขึ%นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึ�งไม่อยู่ภายใตบ้ังคับตอ้งเสยีภาษีเงนิได ้
นติบิคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ญ)บคุคลอื�นที�ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานเมื�อมเีหตจํุาเป็นและสมควร   
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(4) กรณีบรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยว่าการซื%อหน่วยลงทุนของผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เชน่ อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการสั�งซื%อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ 
ในกรณีที�บรษัิทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที�การสั�งซื%อหน่วยลงทุน
อาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรือก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั %งนี%เพื�อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื�อเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิท
จัดการเป็นหลกั 

5.2.7.2 เมื�อสิ%นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตุหนึ�งดังต่อไปนี% 
ใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตั %งและจัดการกองทนุรวมของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ%นสดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตุ
อนัสมควรและไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที�ขายไดม้ีจํานวนไม่มากพอที�จะทําใหเ้หมาะสมกับค่าใชจ้่ายในการบรหิารจัดการ
ลงทนุตอ่ไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทนุ จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทนุ ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการที�
ไดรั้บอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื�อการอนุมัตจัิดตั %งและจัดการกองทุนรวมสิ%นสุดลง ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื%อหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่จ้องซื%ออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 5.2.6 “การคนืเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุ” 

5.2.7.3 บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี�จะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงื�อนไขตา่งๆ ที�กําหนดในโครงการนี%แลว้ 

ทั %งนี% บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวธิกีารจัดการกองทุนรวม
เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหรอืรับซื%อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิัตทิี�เกี�ยวขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั %งนี% จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอ่น 

5.2.8 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญช ี

ผูส้ั�งซื%อจะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพื�อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื%อหรือขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั�งซื%อจะตอ้งกรอกรายละเอียดและ
ขอ้ความต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทั %งแนบเอกสารประกอบการเปิด
บญัช ี(บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลักฐานอื�นๆ ตามที�เห็นสมควร) ดงันี% 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวสิาหกจิ พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที�ใชส้ําเนาบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสาํเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิ�มเตมิดว้ย 

ในกรณีที�เป็นผูเ้ยาวท์ี�ยังไม่ไดบ้รรลนุิตภิาวะ ใหใ้ชเ้อกสารหลักฐานเป็นสําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์พรอ้มทั %ง
เอกสารหลกัฐานที�กลา่วมาในวรรคหนึ�งและวรรคที�สองขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื�นใดที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

(1) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื�นใดที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบคุคล 

(1) สาํเนาหนังสอืจัดตั %งคณะบคุคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบคุคลทกุทา่นที�แตง่ตั %งผูม้อํีานาจดําเนนิการแทน 

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของคณะบคุคลทกุทา่น 
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(4) สาํเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีในนามคณะบคุคล (ในกรณีที�มคีวามประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ที�จา่ย) 

(5) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี 

ทั %งนี% เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล
นั%น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคล 
แตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย ์อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวนัสั�งซื%อหน่วยลงทนุ 

(2) สาํเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษัิท  

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามตามเงื�อนไขของบรษัิท ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(4) สาํเนารายงานมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที�อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื%อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืมอบอํานาจ 

(6) หลกัฐานของผูรั้บมอบอํานาจ ตามแบบบคุคลธรรมดา 

(7) สาํเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

(8) สาํเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษี 

 (9) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี 

ทั %งนี% เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลนั%น พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี
อํานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

กรณีนติบิคุคลที�จดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

(1) สาํเนาหนังสอืสาํคญัการจัดตั %งบรษัิท 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคบั 

(4) สาํเนารายงานมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที�อนุญาตใหเ้ปิดบญัชซีื%อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมได ้

(5) หนังสอืรับรองที�ออกไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวนัสั�งซื%อหน่วยลงทนุ 

(6) ตวัอยา่งลายมอืชื�อผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงื�อนไขในการลงนาม  

(7) สาํเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

(8) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที�ผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนามที�ระบใุน
หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

(9) สาํเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้  

(10) สาํเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี 

(11) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�มคีวามประสงค์
จะรับเงนิคนืในสว่นที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรอืการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอน
เขา้บญัช)ี 

(12) เอกสารอื�นใดที�กําหนดโดยบรษัิทจัดการ   

ทั %งนี% เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง โดย
มผีูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิุคคลนั%น พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (7) ตอ้งลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลแตล่ะราย 

หมายเหต ุ: เอกสารสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื�อและเลขที�บัญช ี(ในกรณีที�
มคีวามประสงคจ์ะรับเงนิคนืในส่วนที�ไม่ไดรั้บการจัดสรร หรอืการรับเงนิปันผล หรือการรับเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัช)ี  
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หากเป็นบัญชธีนาคารที�เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
คนืเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อื
หน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
เลขที�บญัชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ%นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

หากเป็นบัญชธีนาคารที�เปิดในเขตตา่งจังหวัด ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชเ้ป็นบญัชรัีบเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ/
ผลประโยชน์อื�นๆ ได ้10 ธนาคารเท่านั%น ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด(มหาชน), ธนาคารไทย
พาณิชย ์จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) , ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน และ ธนาคารเกียรตินาคิน (จํากัด) 
นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที�กล่าวมาขา้งตน้นี% บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที�บัญชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ%นอยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูรั้บภาระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามอัตราที�ธนาคาร
พาณชิยกํ์าหนด โดยตดัจา่ยจากจํานวนเงนิที�จะโอนเขา้บญัชนัี%นๆ  

หากมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี�ชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ 
โดยจะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทุน 
รวมทั %งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

6.1 ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

- บรษัิทจัดการ 

-    ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื 

-    วธิกีารอื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ั�งแรก : 

6.2.1  วธิกีารขอรับหนังสอืชี%ชวน ใบคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชี%ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ หนังสอืชี%ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน ใบคําสั�งซื%อหน่วยลงทุน ไดท้ี�บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทําการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี  

สาํหรับผูล้งทนุที�ยังไม่เคยมบีัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุ โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในคํา
ขอเปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ 

6.2.2  วนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศวันที�เป็นวันทําการซื%อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื และบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทุนจะรับคําสั�งซื%อหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตั %งแต่เวลาเริ�มทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทุน จนถงึเวลา 15.30 น. 
ของทกุวันทําการซื%อขาย ณ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื โดยผูส้นใจกรอกใบคําสั�งซื%อให ้
ครบถว้นและแนบเอกสารหลักฐานในการซื%อหน่วยลงทุน พรอ้มชําระเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุน รวมถงึชดุเปิดบัญชี
กองทนุ (กรณีที�ยังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ)   

การสั�งซื%อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ใหถ้อืวา่เป็นการสั�งซื%อหน่วยลงทุนในวันทําการซื%อขายนั%น ในราคา
ขายหน่วยลงทนุที�คํานวณจากมูลคา่หน่วยลงทุนที�คํานวณไดเ้มื�อสิ%นวนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุนั%น เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณ และเป็นราคาที�รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสั�งซื%อหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. ใหถ้อืวา่เป็นการสั�งซื%อหน่วยลงทนุในวนัทําการซื%อขายถัดไป 

ทั %งนี% บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงวนัและเวลาการรับคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามที�
บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื ทั %งนี% เป็นไปเพื�อความเหมาะสมหรอืเพื�อประโยชนแ์กก่องทนุรวม 

6.2.3 วธิกีารซื%อและชาํระเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุ  

6.2.3.1  วธิกีารซื%อหน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื 

(1) ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนสามารถสั�งซื%อหน่วยลงทุนไดท้ี�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื 
(ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี หรอืทางโทรสาร หรอืโดยวธิกีารอื�นใดที�บรษัิทจัดการยอมรับ ใน
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ทกุวันทําการภายในเวลา 15.30 น. โดยจะตอ้งสั�งซื%อหน่วยลงทนุเป็นมูลคา่ไมตํ่�ากวา่ที�ระบไุวใ้นหนังสอืชี%ชวน ซึ�ง
เป็นมลูคา่ที�รวมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุแลว้ (ถา้ม)ี  

(2) ผูส้ั�งซื%อจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนยีมทั %งจํานวนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื%อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ และใบคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน  

(3) สําหรับผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนที�ยังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชผีูถ้ ือหน่วยลงทุน กับบรษัิทจัดการ 
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่น 

(4) ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเงนิโอน เช็ค ดราฟต ์หรอืวธิอีื�นใดที�
บรษัิทจัดการยอมรับ โดยผูส้ั�งซื%อจะตอ้งลงวันที�ตามวันที�ที�สั�งซื%อและขดีคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด เพื�อจองซื%อหน่วยลงทนุ” โดยระบชุื�อ ที�อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั�งซื%อลงบนดา้นหลัง
ของเช็คเพื�อความสะดวกในการตดิต่อและเพื�อผลประโยชน์ของผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุน เป็นบัญชกีระแสรายวัน มี
ดงัตอ่ไปนี% 

บญัชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที3บญัช ี

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั(มหาชน)  สาํนักลมุพนิี เลขที�บัญช ี889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี227-3-01446-6 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสวนพล ู       เลขที�บัญช ี064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที�บัญช ี200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี เลขที�บัญช ี492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี% เลขที�บัญช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที�บัญช ี794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักสลีม เลขที�บัญช ี800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที�บัญช ี1000002513 

ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที�บัญช ี0001-114-005064-7 
    
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิบัญชดีังกล่าว โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและสถานที�ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วย
ลงทนุ 

(5) หลังจากที�บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคนื (ถา้ม)ี ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรือตัวแทน (ถา้มี) 
ไดรั้บการสั�งซื%อหน่วยลงทุน พรอ้มทั %งเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนจากผูส้ั�งซื%อแลว้ บรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื%อคนื ผูจั้ดจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตัวแทน (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั�งซื%อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(6) ในกรณีที�ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนชําระเงนิคา่ซื%อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ซึ�งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันที�สั�งซื%อ ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั�งทําการ
ซื%อนั%น 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์
ภายใน 7 วนัทําการ นับตั %งแตว่นัถัดจากวนัขายหน่วยลงทนุ 

ทั %งนี% สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ%นต่อเมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึรายการ
สั�งซื%อหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(8) ในการชําระเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุน ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระคา่หน่วยลงทนุดว้ยเงนิจนเต็มจํานวน จะ
หักลบหนี%กับบรษัิทจัดการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ�งเพื�อซื%อหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมนี%ที�บรษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการใหม้กีารหักลบ
กลบหนี%กนัก็ได ้

(9) ผูส้ั�งซื%อหน่วยลงทุนที�ไดทํ้าการสั�งซื%อหน่วยลงทุน และไดช้ําระเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว้จะ
เพกิถอนการสั�งซื%อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคนืเงนิค่าซื%อหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บรษัิทจัดการจะอนุญาตให ้
เพกิถอนได ้

 (10) การเพิ�มจํานวนหน่วยลงทุนที�ขายไดแ้ลว้ จะกระทําในวันทําการถัดจากวันที�คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
จํานวนนั%น 
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(11) บรษัิทจัดการขอสวงนสทิธทิี�จะปฏเิสธการสั�งซื%อหน่วยลงทนุ ในกรณีที�บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่
การสั�งซื%อดังกลา่ว มผีลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุน หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื�อเสยีง หรอืตอ่ความ
รับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั�งซื%อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

6.2.3.2 วธิกีารขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื�อเปิดใหบ้รกิารและเมื�อ
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื 

เมื�อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั %นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื%อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.3. วธิกีารขายหน่วยลงทนุโดยผ่านอนิเตอรเ์น็ต (Internet) (บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื�อเปิดใหบ้รกิาร
และเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิท
จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื) 

เมื�อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั %นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื%อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.3.4 การรับซื%อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิีการอื�น ๆ เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต 
บรษัิทจัดการอาจเพิ�มเตมิวธิีการรับซื%อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื�น ๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เชน่ วธิกีารรับซื%อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคาร
ทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนกิส ์(Internet Banking) เครื�องฝากถอนเงนิ
อตัโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื�นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั %งนี% บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารรับซื%อคนื
หน่วยลงทนุนั%น ๆ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนักอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั�งซื%อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที�คํานวณได ้ณ สิ%นวันทําการขายหน่วย
ลงทุนนั%น โดยเป็นราคาที�ไดรั้บการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี 

7.การรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

7.1 ชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื 

- วธิกีารอื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต  

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุเพิ3มเตมิ 

ไมม่ ี

7.3 วธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ : 

รับซื%อคนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุนเพิ3มเตมิ 

วธิรีบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ 

7.4.1  การรับซื%อคนืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืปกต ิ

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ี�บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืไดท้กุ
วนัทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสั�งในการขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ั %งแตเ่วลาเริ�มทําการถงึเวลา 15:30 
น. หรอืเวลาอื�นใดที�บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ  
โดยใชร้าคารับซื%อคนืหน่วยลงทุนที�คํานวณได ้ณ สิ%นวันทําการซื%อขายหน่วยลงทุน ซึ�งเป็นราคาที�ไดรั้บรองจาก
ผูด้แูลผลประโยชน ์
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ทั %งนี% บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวันและเวลาของวนัที�เปิดรับคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุ ตามที�ได ้
แจง้ไวใ้นหนังสือชี%ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ 
สาํนักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คําสั�งขายคนื และหลักฐานการขายคนื และกรอก
รายละเอยีดในใบคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนที�จะขาย
คนืหรอืจํานวนเงนิที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนซึ�งบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื%อคนืที�รับคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทั %งนี% ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้ือหน่วยตอ้งลงนามใน
แบบฟอรม์ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทั %งแนบเอกสารหลักฐานตามที�บรษัิทจัดการกําหนด และจะตอ้งปฏบิัตติาม
เงื�อนไขที�บรษัิทจัดการระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และผูถ้อืหน่วยลงทนุที�ใชบ้รกิารซื%อขายหน่วยลงทนุผ่าน
ทางโทรสาร จะตอ้งยอมรับและผูกพันตามเงื�อนไข และ/หรอื ที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิเปลี�ยนแปลงในอนาคต ซึ�งรวมถงึ
การยอมรับความเสี�ยงใด ๆ ที�อาจเกดิขึ%นอนัเนื�องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�จะขายคนื หรอืจํานวนเงนิที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บ
จากการขายคนืหน่วยลงทุนในใบคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุหัก
ดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บันทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคท์ี�จะขายคนืหน่วยลงทนุทั %งหมดเทา่ที�ปรากฏ
อยูใ่นรายการที�บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนั%น 
(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะทําการตรวจสอบรายการสั�งขายคนืหน่วยลงทนุกับทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หาก
ถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทนุสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการนับตั %งแตว่นัถัดจากวนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุนั%น ๆ 

ทั %งนี% สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึ%นตอ่เมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดทํ้าการบันทกึ
รายการสั�งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหม้กีารชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันทําการ นับตั %งแตว่ันถัดจากวัน
ทําการซื%อขายหน่วยลงทนุ ตามวธิทีี�ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวใ้นแบบคําขอเปิดบัญช ี

(6)ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื�นคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อ
คนื และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซื%อคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการ
ของบรษัิทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซื%อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื%อหรือขายคนืหน่วยลงทุน”  ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั�งขายคืนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการใดที�บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื ที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ื�นคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุ ทั %งนี% การยกเลกิคําสั�งขายคนื
หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื�อไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นั%น 

(7)การลดจํานวนหน่วยลงทนุที�รับซื%อคนืจะกระทําในวนัทําการถัดจากวนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุจํานวนนั%น 

7.4.2 การรับซื%อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื�อเปิดใหบ้รกิารและ
เมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการ
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื) 
เมื�อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั %นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

7.4.3  การรับซื%อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) (บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื�อเปิด
ใหบ้รกิารและเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ที�ทําการของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื) 
เมื�อบริษัทจัดการเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั %นตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และกําหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบิัตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที�
ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซื%อคนื ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดย
จะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

7.4.4 การรับซื%อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิีการอื�น ๆ เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต 
บรษัิทจัดการอาจเพิ�มเตมิวธิีการรับซื%อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื�น ๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เชน่ วธิกีารรับซื%อคนืหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคาร
ทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนกิส ์(Internet Banking) เครื�องฝากถอนเงนิ
อตัโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื�นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั %งนี% บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารรับซื%อคนื
หน่วยลงทนุนั%น ๆ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนักอ่นเริ�มใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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7.5 ระยะเวลาในการรบัซื�อคนื : 

ทกุวนัทําการ 

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื�อคนื : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดยสง่คําสั�งขายคนืและหลักฐานการขายคนืลว่งหนา้ ไดทุ้กวันทํา
การ ภายใน 15.30 น.  ซึ�งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 วธิีการ วันเวลา และวันทําการรับซื%อคนืหน่วย
ลงทนุ 

ทั %งนี% บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวันและเวลาของวันที�เปิดรับคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะทําการปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื%อคนื (ถา้ม)ี หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

7.7 การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทนุเพิ3มเตมิ : 

ไมม่ ี

7.9 รายละเอยีดเพิ3มเตมิ : 

ในการรับซื%อคนืหน่วยลงทุนปกต ิบรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่ารับซื%อคนืหน่วยลงทุนใหต้ามที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
แจง้ความประสงคไ์วใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืใบคําสั�งขาย  

หากเป็นบัญชธีนาคารที�เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (สํานักหักบัญชกีรุงเทพ) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
คนืเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อื
หน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
เลขที�บญัชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ%นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

หากเป็นบัญชธีนาคารที�เปิดในเขตตา่งจังหวัด ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชเ้ป็นบญัชรัีบเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ/
ผลประโยชน์อื�นๆ ได ้11 ธนาคารเท่านั%น ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด(มหาชน), ธนาคารไทย
พาณชิย ์จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) , ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน), ธนาคาร            
ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที�กล่าวมาขา้งตน้นี%บรษัิทจัดการจะดําเนินการคนืเงนิ
ค่าซื%อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนและสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืนําเงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเลขที�
บญัชทีี�ระบไุวใ้นคําขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืดําเนนิการโดยวธิกีารอื�นใดขึ%นอยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูรั้บภาระคา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุตามอตัราที�ธนาคารพาณชิยกํ์าหนด โดยตดัจา่ยจากจํานวนเงนิที�จะโอนเขา้บญัชนัี%นๆ 

หากมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิธนาคารหรอืวธิทีี�ชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ
โดยจะตดิประกาศแจง้ใหท้ราบ ณ ที�ทําการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทุน
รวมทั %งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการโดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงกําหนดในการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิ�มเตมิ วธิกีารขาย
คนืและการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทั %งนี% เพื�อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อื
หน่วยลงทนุ โดยจะทําการตดิประกาศที�สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื%อคนื 

8. การสบัเปลี3ยนหนว่ยลงทนุ 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลี3ยนหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื  
- วธิกีารอื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี3ยนหนว่ยลงทุนเพิ3มเตมิ  

การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ�ง (กองทุนตน้ทาง) เพื�อซื%อหน่วย
ลงทนุของกองทนุอกีกองทนุหนึ�ง (กองทนุปลายทาง) ตามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นโครงการจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะ
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ดําเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางซึ�งหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
เพื�อนําไปชาํระคา่ซื%อหน่วยลงทนุปลายทาง 

ในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะเปิดใหบ้รกิารเฉพาะการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื�น
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเท่านั%น โดยการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั%งแรก 
ซึ�งมาจากการสั�งซื%อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื�นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการจะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขใน
หัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั%งแรก หรือหัวขอ้การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั%งแรก หรือหัวขอ้การ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื�นนั%น เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอย่างอื�น 

การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั%งแรก บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหนา้ 7 วัน กอ่นวันเปิดใหบ้รกิาร ที�ทําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ 
และ ณ สถานที�ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื และ/หรอืเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

8.2.1.     วธิกีารสบัเปลี3ยนหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี% ไปยังกองทุนอื�นภายใตก้ารจัดการของบรษัิท
จัดการสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบุ
ชื�อกองทุนตน้ทาง จํานวนเงนิหรือจํานวนหน่วยลงทุนที�ตอ้งการสับเปลี�ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื�อกองทุน
ปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) และนําสง่ไดท้ี�บรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคืน และบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน ทั %งนี% บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
นําเงนิที�ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางนี% ไปชําระคา่ซื%อหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตาม
รายละเอยีดที�ระบไุวใ้นคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื�นใดที�บรษัิทจัดการกําหนด เมื�อบรษัิทจัดการได ้
ทํารายการสบัเปลี�ยนแลว้ ผูส้ั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่
บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอื�นได ้
 
กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื�นภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ มายัง
กองทนุนี% สามารถขอรับหนังสอืชี%ชวน คูม่อืผูล้งทนุ คําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื�นใดที�บรษัิทจัดการ
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี�ที�ทําการของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคนื ในวันและเวลาทําการ หรือ
ช่องทางอื�นที�บริษัทจัดการอาจแจง้เพิ�มเติมในอนาคต และสามารถสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื�นใดที�บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี�บรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคนื เมื�อบรษัิทจัดการไดทํ้ารายการสับเปลี�ยนแลว้ ผูส้ั�งสับเปลี�ยนหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรือเพิกถอนการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็น
อยา่งอื�นได ้

(สําหรับผูส้ั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนรวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทนุรวมโดยปฏบิัตเิชน่เดยีวกับการเปิดบัญชกีองทนุรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั%งแรก 
เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นอย่างอื�น)  

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลี3ยนหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยสง่คําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการสับเปลี�ยน
หน่วยลงทนุซึ�งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 การรับซื%อคนืหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการกําหนดใหว้ันทําการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวันทําการที�
บรษัิทจัดการไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการรับชําระคา่ซื%อขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการจะแจง้วันเริ�มทําการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื รวมทั %งเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ทั %งนี% บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนดังกลา่ว ตามที�บรษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื  รวมทั %งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื�อนไขวันเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ�มทําการถงึ 
15:30 น. 
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ทั %งนี% บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนดังกลา่ว ตามที�บรษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื รวมทั %งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
8.2.3 ราคาสบัเปลี3ยนหนว่ยลงทุน 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนตน้ทาง 

ราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุที�ใชคํ้านวณราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุ ที�คํานวณได ้ณ สิ%นวนัทํา
การที�บรษัิทจัดการไดรั้บคําสั�งสับเปลี�ยนหรือเอกสารอื�นใดที�บรษัิทจัดการกําหนด (ถา้มี) ที�สมบูรณ์ และไดทํ้า
รายการสบัเปลี�ยนเรยีบรอ้ยแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี�เป็นกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุที�ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที�คํานวณได ้ณ สิ%นวันทําการของ
วันก่อนวันที�กองทุนจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ทั %งนี% บรษัิทจัดการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุสําหรับการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะตดิประกาศที�บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นวนัเปลี�ยนแปลง   

เง ื3อนไขในการสบัเปลี3ยนหนว่ยลงทุน 
1.กรณีที�กองทนุนี%เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอื
มลูคา่หน่วย 

ลงทุนสงูกวา่ขอ้มูลที�ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดังกลา่วมผีลทํา
ใหห้น่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขั %นตํ�า (ถา้มี) บรษัิท
จัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี�จะสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนทั %งหมดตามจํานวนที�ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู ้
ถอืหน่วยลงทนุไปยังกองทนุปลายทาง 

ทั %งนี% หากบรษัิทจัดการจะเปลี�ยนแปลงมูลคา่หรอืจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีั %นตํ�าดังกลา่ว บรษัิทจัดการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นวนัเปลี�ยนแปลง ที�ที�ทําการทกุแห่งของบรษัิท
จัดการและ ณ สถานที�ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคนื ที�ใชใ้นการรับซื%อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให ้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2.บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการทํารายการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
หรอืคา่ธรรมเนยีมที�เกี�ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามอตัราและวธิกีารที�บรษัิทจัดการกําหนด 

เง ื3อนไขอื3น ๆ  

1.บรษัิทจัดการอาจเปลี�ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ�มเตมิวธิกีารสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน เพื�อเพิ�มความสะดวกใหแ้ก่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�บรษัิทจัดการกําหนด ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั %งนี%บรษัิทจัดการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกลา่ว ล่วงหนา้ 7 วันกอ่นวันเปลี�ยนแปลง ที�ที�ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ 
สถานที�ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื รวมทั %งเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

2.บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเพื�อความเหมาะสม 
หรอืเพื�อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว ลว่งหนา้ 
30 วนั กอ่นวนัเปลี�ยนแปลง ที�ที�ทําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที�ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื%อคนืที�ใชใ้นการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ 

3.บรษัิทจัดการจะไม่สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื%อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื%อหรือคําสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุ” และ “การหยุดรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ” หรอืกรณีอื�นใดที�บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรับซื%อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้น รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที�บรษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่คําสั�งสบัเปลี�ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเ้กดิความเสี�ยงทางกฎหมาย หรือความเสี�ยงต่อ
ชื�อเสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะไม่ดําเนินการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนนั%น ๆ 
โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั�งสบัเปลี�ยนกอ่นการดําเนนิการ 

9. การชําระคา่รบัซื�อคนื สบัเปลี3ยนหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื3นแทนเงนิ 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั %นตอนการดําเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงานกอ่น และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั %นตอนที�กําหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบิัติ
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ไดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

10. การเลื3อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน 

บรษัิทจัดการอาจเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที�ไดม้ีคําสั�งขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี%  

(1) บรษัิทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที�เขา้เหตุดังต่อไปนี% โดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่ง 
สมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มเีหตทุี�ทําใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที�ลงทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ�ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) มีคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาที�บรษัิทจัดการยังไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื%อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชนยั์งไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื%อ
คนืหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งนั%นต่างจากราคารับซื%อคนืหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั %งแต่หนึ�งสตางคข์ึ%นไปและคดิเป็น
อตัราตั %งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง 

(3) มคํีาสั�งขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาที�บรษัิทจัดการพบวา่ราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื%อคนืหน่วยลงทนุที�ไม่ถูกตอ้งนั%นตา่งจากราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้งตั %งแตห่นึ�งสตางคข์ึ%นไป และคดิ
เป็นอตัราตั %งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง 

การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการอาจ
เลื�อนไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับตั %งแตว่ันทําการถัดจากวันที�มคํีาสั�งขายคนืหน่วยลงทุนนั%น เวน้แตไ่ดรั้บการผ่อน
ผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี%  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�มคํีาสั�งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคนื
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื�นและผูล้งทนุทั�วไปใหท้ราบเรื�องดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ 
โดยพลนั 

(ข) แจง้การเลื�อนกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดทํารายงานในเรื�องดงักลา่ว พรอ้มทั %งแสดง
เหตผุลและหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรอืการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบรษัิทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนดํ์าเนนิการดงักลา่วแทนก็ได ้

(ค) ในระหว่างที�บรษัิทจัดการเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั%น หากถงึวันทําการซื%อขาย
หน่วยลงทนุวันอื�น และมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสั�งขายคนืหน่วยลงทนุอกี บรษัิทจัดการจะตอ้งรับซื%อคนืหน่วยลงทนุนั%น 
ทั %งนี% บรษัิทจัดการจะตอ้งชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุที�ยังคา้งอยู่ใหเ้สร็จสิ%นกอ่น แลว้จงึ
ชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที�สั�งขายคนืหน่วยลงทนุในวนันั%นๆ ตอ่ไป 

11. การไมข่ายไมร่บัซื�อคนืไมส่บัเปลี3ยนหนว่ยลงทนุตามส ั3ง 

11.1 บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื%อคนื หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรือ
คําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได ้ในกรณีที�ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี% 

(1) ตลาดหลกัทรัพยห์รอืศนูยซ์ื%อขายหลักทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื%อขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื�อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี% โดยความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์ส ินของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล 

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มเีหตจํุาเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 ทั %งนี% บรษัิทจัดการจะไม่ขาย ไมรั่บซื%อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ไดรั้บมาแลว้ หรอืจะหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตาม 
(ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทําการ เวน้แตไ่ดรั้บผอ่นผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(3) ในกรณีที�กองทนุรวมมกีารลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต.วา่
ดว้ยการลงทุนในหรือมีไวซ้ ึ�งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทุน และการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื�อมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี%เกดิขึ%นและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว
อยา่งมนัียสาํคญั 

(ก) ตลาดซื%อขายหลักทรัพยด์ังกลา่วไม่สามารถเปิดทําการซื%อขายไดต้ามปกต ิทั %งนี% เฉพาะกรณีที�กองทุนรวม
ไดล้งทุนในหลักทรัพยท์ี�ซื%อขายในตลาดซื%อขายหลักทรัพยแ์ตล่ะแห่งเกนิกวา่รอ้ยละสบิของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข) มเีหตกุารณ์ที�ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตทุี�ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที�ลงทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ�ง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื%อหน่วยลงทุนที�รับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั�งซื%อหน่วยลงทุน 
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี% 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนั%น ๆ มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี% 

1. การกระทําที�เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี�ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระทําที�เป็นการปฏบิตัติามคําสั�งเกี�ยวกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจั้กลูกคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกับลูกคา้ไดใ้น
สาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหวา่งดําเนินการเปลี�ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื�นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเนื�องมาจากการที�บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผู ้
ประกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซื%อขายหลักทรัพยแ์ละการคา้
หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ี�เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสัญญาซื%อขายล่วงหนา้ 
ซึ�งใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทําการ 

11.2. เมื�อปรากฎเหตุ ตามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซื%อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รับ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี% 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุที�มคํีาสั�งซื%อ คําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ให ้
ทราบถงึการไม่ขาย ไม่รับซื%อคนืหน่วยลงทนุ หรอืไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 
11.1 (1) (2) หรอื (3) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั�วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั�งซื%อ 
หรอืคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื%อคนื หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�ง
สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บมาแลว้ หรือการหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
พรอ้มทั %งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั%นใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที�บรษัิทจัดการไม่ขาย ไมรั่บซื%อคนื หรอืไมรั่บสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอื
คําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บมาแลว้ หรอืหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนืหรอืคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 11.1 (1) (2) หรอื (3) เกนิหนึ�งวันทําการ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี% กอ่นการเปิดรับคําสั�งซื%อ 
คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ
กองทนุเปิด ณ วนัทําการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนั%นใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวันทําการกอ่น
วนัเปิดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุที�มคํีาสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้ราบถงึการ
เปิดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีที�บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื%อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ไดรั้บมาแลว้ หรอืหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื%อคนืหน่วย
ลงทนุก็ได ้
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11.3.    บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื%อหรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บมาแลว้
หรอืหยดุรับคําสั�งซื%อหรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาที�บรษัิทจัดการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุ
ไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนยั์งไม่ไดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งนั%นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั %งแต่หนึ�งสตางคข์ึ%นไป 
และคดิเป็นอตัราตั %งแตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้ง ทั %งนี% บรษัิทจัดการจะประกาศหยดุการขาย
หน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั�งซื%อหรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ณ ที�ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ
สถานที�ตดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืที�ใชใ้นการซื%อขายหรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และแจง้
ใหผู้ท้ ี�ไดม้คํีาสั�งซื%อหรอืคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรอืรบัซื�อคนืหนว่ยลงทุน 

เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที�มคีวามจําเป็นเพื�อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื�อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้ริษัทจัดการหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ
ชั�วคราวตามระยะเวลาที�เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับคําสั�งซื%อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

13. เง ื3อนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน 

13.1. ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี% 

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั�งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอื�นๆ ที�บรษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทั %งนี% การโอนหน่วยลงทนุตอ้งไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใด หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ  เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก  

13.2. วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุที�ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี% 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที�บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั %งลง
ลายมอืชื�อผูโ้อนและผูรั้บโอน และยื�นคําขอโอนหน่วยลงทนุดังกลา่วพรอ้มเอกสารที�กําหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีที�ผูรั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งดําเนนิการขอเปิดบญัชกีองทนุตาม
วธิกีารที�กําหนดไวใ้นโครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทนุใหผู้รั้บโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 15.3 เรื�อง “คา่ธรรมเนียมที�เรยีกเก็บ
จากผูส้ั�งซื%อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากที�ไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากบัภาษี พรอ้มสาํเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อน
และผูรั้บโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วันนับแต่วันที�นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทั %งนี% ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื�อง “สทิธิ
หนา้ที�และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึชื�อผูรั้บโอนหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

14. การจา่ยเงนิปนัผล 

14.1 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล :  

ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

ไมม่ ี

14.3 กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ ี
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15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที3เรยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั3งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน 

15.1 ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้า่ยที3ประมาณการไดท้ี3เรยีกเก็บจากกองทุน
รวมท ั�งหมด) :         

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) : 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที3เรยีกเก็บจากกองทุนรวม 

15.2.1   คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี : 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนัหักดว้ยมูลคา่หนี%สนิทั %งหมด 
ทั %งนี% มลูคา่หนี%สนิทั %งหมดไม่รวมคา่ธรรมเนยีมการจัดการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัที�คํานวณ 

15.2.2   คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี : 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนัหักดว้ยมูลคา่หนี%สนิทั %งหมด 
ทั %งนี% มูลคา่หนี%สนิทั %งหมดไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัที�คํานวณ 

15.2.3   คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี : 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.16 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที�คํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพยส์นิที�ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั %งสิ%นหักดว้ยมูลค่าหนี%ส ินทั %งสิ%นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ณ วนัที�คํานวณ 

15.2.4   คา่ธรรมเนยีมที�ปรกึษาการลงทนุ : 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ไมม่ ี

15.2.5   คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ไมม่ ี

15.2.6   คา่ธรรมเนยีมอื�นๆ : 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

(1) คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายในการเสนอขายครั%งแรก และคา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายภายหลังการ
เสนอขายครั%งแรก เชน่ คา่โฆษณา ประชาสมัพันธ ์หรอืคา่สื�อโฆษณาประชาสมัพันธ ์ การสง่เสรมิการขาย การจัด
อบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํากองทุน เป็นตน้ ตามที�จ่าย
จรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งในการจัดตั %งกองทุน เชน่ค่าธรรมเนียมในการจัดตั %งกองทุนและจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของกองทนุกบัสํานักงาน คา่ที�ปรกึษาทนายความ ในชว่งจัดตั %งกองทนุ เป็นตน้ 

(3) คา่แปลหนังสอืชี%ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 

(4) คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ี

(5) คา่ที�ปรกึษากฎหมาย 

(6) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/
ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ้่ายในการ
จัดเตรยีมและจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�เกี�ยวเนื�องกบักองทนุ 
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(7) คา่จัดทํา ค่าพมิพ์หนังสอืชี%ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดอืนและรายงานประจําปีถงึผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ 

(8) คา่ใชจ้่ายในการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์รายวันหรือ
สิ�งพมิพอ์ื�นใด 

(9) คา่ใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกี�ยวกับการซื%อขายหลักทรัพย ์การลงทุนในหลักทรัพย ์เชน่ ค่า
นายหนา้ซื%อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี�ยงเนื�องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน และ/หรอื อัตรา
ดอกเบี%ย เป็นตน้ 

(10)  คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ%นจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนนิคด ี
เพื�อการรับชําระหนี%ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที�ฟ้องรอ้งให ้
บรษัิทจัดการปฏบิัตหินา้ที�หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพื�อประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนหรือเมื�อไดรั้บคําสั�งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายในการดําเนนิคดทีางศาลเพื�อรักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้ 

(11) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใชจ้่ายต่างๆที�เกดิขึ%นจากการปฏบิัตติาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที�มีอํานาจตาม
กฎหมาย 

(12)  ค่าใชจ้่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวัน ที�นอกเหนือจากการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิเชน่ ประกาศการแกไ้ขเพิ�มเตมิ
โครงการ การปิดสมดุทะเบยีนเพื�อจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(13) คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(14) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชกีองทนุ 

(15) ค่าใชจ้่ายในการรับชําระเงินค่าซื%อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้ 

(16)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกับการทํารายการลงทุน และ/หรือค่าใชจ้่ายอื�นๆ เช่น 
คา่ธรรมเนยีมธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่ไปรษณียากรสาํหรับหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบยีนกับผูม้อํีานาจตามกฎหมาย รวมทั %งค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกับการจัดหา ไดม้า รับมอบ/สง่มอบดแูล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ�งสนิทรัพยห์รอืหลกัทรัพยต์า่งๆ 
ของกองทนุที�นอกเหนอืไปจากที�ระบไุวใ้นขอ้ 15.2.2  "คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้ 

(17) คา่ใชจ้า่ยที�เกดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade) 

(18) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทนุ 

(19) คา่ฤชา คา่ธรรมเนยีม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบักองทนุ 

หมายเหต ุ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั %งหมดเป็นอัตราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานอง
เดยีวกนั  

ค่าใชจ้่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนจะคํานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั %งนี%การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสาํคญั 

ค่าใชจ้่ายขอ้15.2.6 (1 – 19) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที�จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพิจารณาตัดจ่ายทั %ง
จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลี�ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที�จะไดรั้บประโยชน์จาก
คา่ใชจ้า่ยนั%นหรอืตามระยะเวลาที�เหมาะสม  

ทั %งนี%การตัดจ่ายค่าใชจ้่ายดังกล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี�กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละ
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ�ง หากมกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื�นใดในทํานองเดยีวกนั บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงการรับรูภ้าษีตา่งๆ ดงักลา่ว โดยถอื
วา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.3. คา่ธรรมเนยีมที3เรยีกเก็บจากผูส้ ั3งซื�อหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน : 

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
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ทั %งนี%บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
รายไม่เท่ากันขึ%นอยู่กับดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํา
รายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ (Back – End Fee) : ไมม่ ี

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :   

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนเขา้   :  อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนออก  :  อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนยีมการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุสําหรับการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหวา่ง
กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื%อคนืหน่วย
ลงทนุตามอตัราที�บรษัิทจัดการกําหนด 

ทั %งนี%บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะรายไม่เทา่กันขึ%นอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยอาจพจิารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการ
ทํารายการ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา : 

ตามอตัราที�นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา : 

ตามอตัราที�นายทะเบยีนกําหนด 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองที�กําหนดในโครงการ (Exit fee) : ไมม่ ี

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื�นๆ : ม ี

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา : 

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามอัตราที�ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบันการเงนิกําหนด โดย
บรษัิทจัดการจะหักจากจํานวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนั%นๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ื%อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอัตราที�ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงนิกําหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)   บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�ผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึ�งเป็นกรณีที�บรษัิทจัดการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกราย ตามที�จ่ายจรงิ เชน่ ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จํานํากับนายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้มูลใน
ทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วทราบ 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี% เป็นอัตราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื�นใด
ทํานองเดยีวกนั 

15.4 วธิกีารคํานวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั %งหมดเป็นอัตราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานอง
เดยีวกนั  

ค่าใชจ้่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนจะคํานวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั %งนี%การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นสาํคญั 

ค่าใชจ้่ายขอ้15.2.6 (1 – 19) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที�จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพิจารณาตัดจ่ายทั %ง
จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลี�ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที�จะไดรั้บประโยชน์จาก
คา่ใชจ้า่ยนั%นหรอืตามระยะเวลาที�เหมาะสม  

ทั %งนี%การตัดจ่ายค่าใชจ้่ายดังกล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี�กําหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละ
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ�ง หากมกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
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หรอืภาษีอื�นใดในทํานองเดยีวกนั บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงการรับรูภ้าษีตา่งๆ ดงักลา่ว โดยถอื
วา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.5 การเปลี3ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทนุ และ/หรอืคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายที�เรยีกเก็บจากผูซ้ื%อหรอืผู ้
ถือหน่วยลงทุน อาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี% 

(1) ในกรณีที�บรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการลด และ/หรอืเพิ�มคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามที�ดร้ะบไุวใ้นโครงการ 
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลเรื�องดังกลา่วดว้ยวธิกีารที�เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันที�มกีารลด และ/
หรือเพิ�มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทาง
หนังสอืพมิพ์ หรอืจัดใหม้ขีอ้มูลเรื�องดังกล่าวไว ้ณ สถานที�ในการซื%อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

(2) บรษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ%นจากมูลค่าขั %นสงูของค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามที�ระบไุวล้า่สดุในโครงการได ้ 

(2.1) กรณีเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ%นจากมลูคา่ขั %นสงูของ คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที�
ระบไุวล้า่สดุในโครงการ ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที�ระบไุวล้า่สดุในโครงการ
นั%น บรษัิทจัดการจะเปิดเผยเปิดเผยขอ้มูลเรื�องดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วันกอ่น
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ%น ตามวธิกีารดงัตอ่ไปนี% 

(ก) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 

(ข) จัดใหม้ขีอ้มูลเรื�องดงักลา่วไว ้ณ สถานที�ในการซื%อขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

(2.2) กรณีเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ%นจากมลูคา่ขั %นสงูของ คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที�
ระบุไวล้่าสุดในโครงการ เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที�ระบุไวล้่าสุดใน
โครงการนั%น บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายที�เพิ�มขึ%นดังกลา่วได ้ตอ่เมื�อบรษัิทจัดการไดรั้บ
มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั %งหมด  

(3)  แจง้การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1)  และขอ้ (2)  ขา้งตน้ ใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว  

กรณีที�สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งมกีารเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นการตัดคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตามที�ระบเุป็นอย่าง
อื�นในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงวธิกีารตัดคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ยตามหลกัเกณฑท์ี�
บงัคบัใชใ้หม ่โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.6 หมายเหต ุ: 
ไมม่ ี

16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน 
และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที3มูลคา่หนว่ยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทนุราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซื�อคนืหนว่ยลงทนุ : ในประเทศ  

16.2 เง ื3อนไขพเิศษ : 

(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที�สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(2) บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื%อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี% เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น  

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิ%นวนัทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุทกุสิ%นวันทําการซื%อขายหน่วยลงทนุ ทั %งนี% ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุ
ของสิ%นวันทําการซื%อขายหน่วยลงทุนนั%นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื%อคนืหน่วย
ลงทนุ 
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(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี% 

(ก)  วนัทําการกอ่นวนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข)  วนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป 

(ค)  วนัทําการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป   

ทั %งนี% เฉพาะในกรณีที�กองทนุรวมกําหนดวนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั%งหา่งกนัยาวกวา่หนึ�งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื�อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้ังคับกับกองทุนรวมเปิดที�ซื%อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื�อผู ้
ลงทนุประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุของวนัทําการซื%อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดย
ใหป้ระกาศภายในวนัทําการถัดไป 

มูลคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดเมื�อสิ%นวัน
ทําการที�คํานวณนั%น  

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื%อคนืหน่วยลงทุน ที�ประกาศขา้งตน้ 
ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พื�อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวภายในเวลาที�ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทนุได ้และปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ี
ประกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานที�ตดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิี�จะประกาศในชอ่งทางอื�นที�เหมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีที�การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทนุที�จัดขึ%นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืชอ่งทางอื�นที�สํานักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลคา่หน่วยลงทุน
ภายในสองวนัทําการถัดไปก็ได ้

(2.6) ในกรณีที�มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซื%อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื%อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี% 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษ
ทศนยิมตามหลกัสากล 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื�อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที� 4 ขึ%น 
สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพื�อใชใ้นการคํานวณราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุจะตดัทศนยิมตําแหน่งที� 5 ทิ%ง 

(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทนุตามที�คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนยิม
ตําแหน่งที� 5 ทิ%ง และประกาศราคาขายและราคารับซื%อคนืหน่วยลงทนุตามที�คํานวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แตจ่ะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนยิมตําแหน่งที� 5 ทิ%ง 

ในกรณีที�มผีลประโยชน์เกดิขึ%นจากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นั%น รวมเขา้
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี% ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติามขอ้ 16.1 (2) 

เมื�อบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมข่ายหรอืรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับคําสั�งซื%อหรอืคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุ  
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

เมื�อมเีหตทุี�บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตั %งแตว่นัที�ปรากฏเหตดุงักลา่ว 

16.3 แหลง่ขอ้มูลการเปิดเผยมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื%อคนืหน่วย
ลงทนุ ของทกุวนัทําการ ภายในวนัทําการถัดไป และสามารถตดิตามไดท้างเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอื�นที�บรษัิทจัดการเห็นวา่เหมาะสม 
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16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที3มูลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

1. ในกรณีที�ราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้งแตกตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้งนอ้ยกวา่หนึ�งสตางค ์หรอืตา่ง
จากราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั %งแต่หนึ�งสตางคข์ึ%นไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง  
บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายในเจ็ดวันทําการนับแต่
วันที�พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีสําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที�ทําการของบริษัทจัดการ 
เพื�อใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ย 
ดงัตอ่ไปนี% 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี�ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกันเพื�อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั %งนี% เวน้แตใ่นกรณีที�ราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั%งสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื%อขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

2. ในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั %งแต่หนึ�งสตางคข์ึ%นไป และคดิ
เป็นอัตราตั %งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลัง
นับตั %งแตว่ันที�พบราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และดําเนนิการดังตอ่ไปนี%เฉพาะวนัที�ราคาหน่วยลงทนุตา่งจากราคา
หน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั %งแต่หนึ�งสตางคข์ึ%นไป และคดิเป็นอัตราส่วนตั %งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที�
ถกูตอ้ง 

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ%นภายในวันทําการ
ถัดจากวันที� บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน
วนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิ%น เพื�อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักลา่ว
ภายในวันทําการถัดจากวันที�บรษัิทจัดการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั %งนี% รายงานดังกล่าวจะมีรายการ
อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี%   

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี�ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมื�อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

ทั %งนี% บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที�ทําการของบริษัทจัดการ เพื�อใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถูกตอ้ง ใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งภายในวันที�ผูด้แูลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพื�อใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชื�อกองทุนรวมที�มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตาม 
(2) และวัน เดอืน ปีที�มกีารแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) ภายในสามวันทําการนับแต่วันที�ผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)   

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จ และดําเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื�อใหผู้ซ้ ื%อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ในชว่งระยะเวลาที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ (2) และการชดเชยราคา ภายในหา้
วนัทําการนับแตว่นัที�ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดทํามาตรการป้องกันเพื�อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทั %งสําเนารายงาน
การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที�จัดทําตาม (1) ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวนัทําการนับแตว่ันที�ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่ว เวน้แตใ่นกรณีที�ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไม่สง่รายงานมาตรการ
ป้องกันใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารที�ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่การที�ราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี% 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้งตํ�ากวา่ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง (understate)ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิงันี% 

(ก) กรณีที�เป็นการขายหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ื%อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง 

หากปรากฏวา่ผูซ้ ื%อหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุที�
จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู่ หรือ
ลดจํานวนหน่วยลงทุนที�เหลอือยู่นั %นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที�ขาดอยู ่
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แลว้แตก่รณี เพื�อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด เวน้แตก่ารที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั%งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ื%อขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีที�เป็นการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเพิ�มจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมมีูลคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง หรอื
จา่ยเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูตอ้ง (overstate) ใหบ้รษัิทปฏบิตัดิงันี% 

(ก) กรณีที�เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเพิ�มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื%อหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ�งมมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้ง หรอืจา่ยเงนิ
ของกองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ื%อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที�เป็นการรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที�ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที�ถูกตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จะตอ้งลด  ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที�ขาด
อยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุที�เหลอือยูนั่ %นและจ่ายเงนิของบรษัิทเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที�ขาด
อยู่ แลว้แต่กรณี เพื�อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด เวน้แต่การที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครั%งสดุทา้ยของตลาดหลกัทรัพยห์รอืศนูย์
ซื%อขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ื%อหน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใด
มมีูลค่าไม่ถงึหนึ�งรอ้ยบาท บรษัิทอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุ แตถ่า้บุคคลดังกลา่วไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ใหบ้รษัิทชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้วัน
ทําการนับแตว่นัที�ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื�อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ื%อหน่วยลงทุน
ตาม (2)(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจจ่ายเงนิของบรษัิทเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ที�เกดิขึ%นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผู ้
ซื%อหน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที�มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดังกลา่ว มสีาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได ้

17. ชื3อผูเ้กี3ยวขอ้ง 

17.1 ชื3อบรษิทัจดัการ 

ชื�อ : บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

17.2 ชื3อผูด้แูลผลประโยชน ์

ชื�อ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

17.3 ชื3อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4 ชื3อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชื�อ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี

17.5 ที3ปรกึษา 

17.5.1. ชื�อที�ปรกึษาการลงทนุ 

ชื�อ : ไมม่ ี

17.5.2. ชื�อที�ปรกึษากองทนุ 

ชื�อ : ไมม่ ี
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17.6 ผูส้อบบญัช ี

ชื�อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

17.7 การแตง่ต ั�งคณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18.รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัที3ส ิ�นสดุรอบบญัช ี: วนัที� 28 เดอืน กมุภาพันธ ์

18.2. วนัที3ส ิ�นสดุรอบบญัชคีร ั�งแรก : วนัที� 28 กมุภาพันธ ์2557 

18.3. รายละเอยีดเพิ3มเตมิ :  

วนัสิ%นสดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปีนับจากวนัที�จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

วนัที�ส ิ%นสดุรอบบญัชคีรั %งแรก :  ประมาณ 1 ปีนับจากวนัที�จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีาร
จดัการ 

19.1  การดําเนนิการและการบรหิารจดัการกองทนุ โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจัดการใดๆ ของกองทุนนั%น บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้น
โครงการจัดการกองทุนและหนังสอืชี%ชวน เวน้แต่กรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื�นใดที�มอํีานาจตามกฎหมาย เชน่ กระทรวงการคลัง เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิ ประกาศ 
กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรอืผ่อนผันเป็นอย่างอื�น บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนั%น โดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

19.2  การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ 

(1)  การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ หากมไิดก้ระทําตามมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได ้
แลว้ทั %งหมดของโครงการ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละหา้
สบิหา้ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกี�ยวกับ
การขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพื�อใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิ%น 

ทั %งนี% ในการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ  หากไม่สามารถดําเนนิการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
เนื�องจากขอ้จํากัดในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ  บรษัิทจัดการอาจ
ดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(2) ในกรณีที�การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการกองทนุ ไดก้ระทําโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของ
โครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที�มีมตใิหแ้กไ้ข ทั %งนี% บริษัทจัดการ
จะแจง้การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการกองทุนไปยังผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทาง
หนังสอืพมิพ์รายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน หรอืวันที�ไดม้ี
มตใิหแ้กไ้ข แลว้แตก่รณี 

ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนในเรื�องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกันนั%นในสว่นที�เกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดรวมในจํานวนเสยีงใน
การขอมตคิรั %งนั%น 

(3) ในการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการหรอืวธิกีารจัดการที�มลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืเพื�อเป็นไปตามกฏหมายและหลักเกณฑท์ี�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
บรษัิทจัดการจะยื�นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทั %งรายละเอยีดโครงการที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิแลว้ และคํารับรองของ
ผูด้แูลผลประโยชน์ เพื�อขอความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื�อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานที�ครบถว้นถูกตอ้งตามที�กําหนดแลว้ ใหถ้อืว่า
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิโครงการได ้
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(4)  บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการเพิ�มเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทนุแลว้ ทั %งนี% การเสนอขายหน่วยลงทนุตามจํานวนที�เพิ�มขึ%นของเงนิทนุโครงการไดต้อ่เมื�อไดม้กีารจด
ทะเบยีนเปลี�ยนแปลงเงนิทนุโครงการตอ่สํานักงานแลว้ 

(5) การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการเพื�อเปลี�ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการเพื�อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจาก
โครงการ จะถอืวา่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ�มเตมิโรงการเมื�อบรษัิทจัดการได ้
ปิดประกาศการลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายไวท้ี�สํานักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อ
คนืหน่วยลงทนุ 

(6) บรษัิทจัดการอาจดําเนินการควบรวมกองทุนที�อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ตอ่เมื�อไดรั้บมตขิองผู ้
ถอืหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที�จะควบรวมกองทนุ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน และปฏบิัติ
ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารควบรวมกองทนุดงัตอ่ไปนี% 

(6.1)  กองทุนรวมตั %งแต่สองกองทุนรวมขึ%นไปจะดําเนินการเพื�อควบรวมกองทุนไดต้่อเมื�อไดรั้บมตขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี�ระบไุวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี% 

(6.1.1) ไดรั้บมตเิกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของโครงการจัดการกองทนุรวมแต่
ละกองทนุรวมที�จะควบรวมกองทนุดงักลา่ว 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั%นใน
สว่นที�เกนิกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดรวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรั %งนั%น 
ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(6.1.2) ในกรณีที�มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมแต่ละกองทนุรวมที�จะควบรวมกองทุนออกเสยีงนอ้ยกวา่กึ�ง
หนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืออกเสยีงตั %งแตก่ึ�งหนึ�ง
ขึ%นไปของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของโครงการจัดการกองทนุรวมแตไ่ม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้ง
มากดา้นใดดา้นหนึ�งเกนิกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมด หากบรษัิทจัดการประสงค์
จะควบรวมกองทนุตอ่ไป ใหดํ้าเนนิการขอมตคิรั %งใหม่ภายใน สบิสี�วันนับแตว่ันประชมุครั%งแรกหรอืวนัที�กําหนดให ้
เป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขอมตคิรั %งแรก และไดรั้บมตใินครั%งหลังนี%เกนิ
กึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ�งออกเสยีงลงมตขิองแตล่ะกองทนุรวมที�จะควบรวมกองทนุ 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการตาม (6.1.2) ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ผลการนับมตคิรั %งแรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ�ง ใหบ้รษัิทจัดการกําหนดรายละเอยีดของโครงการจัดการกองทนุรวม
ใหม่ หรือแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมที�รับโอน (ถา้มี) พรอ้มทั %งขอมตผิูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื�อเลกิ
กองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด  
หากมผีลใหเ้กดิกองทนุรวมใหม่หรอืกองทนุรวมที�รับโอนเป็นกองทนุเปิด ใหบ้รษัิทจัดการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ
เพื�อแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑใ์น (6.1.1) ของวรรคหนึ�ง ใหถ้อืว่าไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทั %งนี%โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิัตติามประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิัตใินการขอความเห็นชอบ
เพื�อแกไ้ขประเภทของโครงการจัดการกองทนุรวม 

 (6.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการสง่หนังสอืนัดประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สบิสี�วันกอ่นวัน
ประชมุ หรอืสง่หนังสอืขอมตลิว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสบิวันกอ่นวันที�กําหนดใหเ้ป็นวันสดุทา้ยของการรับหนังสอื
แจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี�ยวกับการควบรวมกองทุนไวใ้น
หนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักลา่ว 

(6.3) ในชว่งระยะเวลานับแตว่ันสง่หนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตเิพื�อควบรวมกองทนุถงึวันที�มกีารควบรวม
กองทุน  บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื%อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�จะควบรวมกองทุนที�
ไดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรับคําสั�งซื%อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได ้โดยการปิดประกาศเรื�องดงักลา่วไว ้
ณ ที�ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ีการประกาศเรื�องดังกล่าวไว ้ณ สถานที�ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื 

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ใหบ้รษัิทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานะ การลงทนุของวันทําการสดุทา้ยของ
แตล่ะสปัดาหข์องกองทนุรวมที�จะควบรวมกองทนุ  และจัดใหม้รีายงานดังกลา่วไว ้ณ ที�ทําการและสถานที�ตดิตอ่
ทกุแหง่ดงักลา่วเพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดสาํเนาใหเ้มื�อผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(6.4) เมื�อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมตใิหม้ีการควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการยื�นคําขอรับ ความเห็นชอบต่อ
สาํนักงาน พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอรับความเห็นชอบ 
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(6.5) บริษัทจัดการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้มี) 
ตลอดจนสทิธแิละกําหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอน ตาม
วธิกีารดงัตอ่ไปนี%ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(6.5.1) แจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที�จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพรอ้มสรุป
สาระสําคญัของโครงการจัดการกองทนุรวมใหม่หรอืกองทนุรวมที�รับโอน วนัที�จะควบรวมกองทนุ วนัเริ�มทําการซื%อ
ขายหน่วยลงทนุโดยระบวุนั เดอืน ปี อยา่งชดัแจง้ และสถานที�ตดิตอ่เพื�อสอบถามหรอืรับขอ้มูลเพิ�มเตมิ 

(6.5.2) ประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวันที�มีจําหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิ�นอย่างนอ้ยสองฉบับเป็นเวลาสองวัน
ตดิตอ่กนั 

ในกรณีที�เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจง้และ
ประกาศตามวรรคหนึ�ง ใหบ้รษัิทจัดการแจง้และประกาศการไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ 6.1 วรรคสี�ดว้ย 

(6.6) เมื�อบรษัิทจัดการไดม้หีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (6.5) แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการ
ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอนในการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เดมิหรอืกองทนุรวมที�โอนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที�รับโอน แลว้แตก่รณี 

สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอนที�คัดคา้นหรอืที�ไม่ไดอ้อกเสยีงในการควบรวม
กองทนุ  บรษัิทจัดการจะจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วในการที�จะออกจากกองทนุรวม
กอ่นที�การควบรวมกองทุนแลว้เสร็จ โดยคํานึงถงึมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย และราคารับ
ซื%อคนืในเวลาก่อนหนา้การควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มูลเกี�ยวกับการควบรวมกองทุนดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบ และสําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที�โอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที�
กําหนดใหส้ทิธ ิบรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธดํิาเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทนุใหมห่รอืกองทนุที�รับโอน 

(6.7) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทําหนังสอืชี%ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญและส่วนขอ้มูลโครงการที�เป็นปัจจุบันของ
กองทนุรวมใหม่หรือกองทุนรวมที�รับโอน โดยระบวุันที�มกีารควบรวมกองทุน รวมทั %งประวัตคิวามเป็นมาโดยสรุป
ของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมที�รับโอนไวด้ว้ย และใหบ้รษัิทจัดการจัดสง่หนังสอืชี%ชวนดงักลา่วใหส้าํนักงาน
ไมน่อ้ยกวา่หนึ�งวนัทําการกอ่นการเริ�มจัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชี%ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคญัใหป้ระชาชน 

หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรัษัทจัดการกองทุนรวม ทั %งนี% การขอมตเิพื�อแกไ้ขเพิ�มเตมิ
โครงการเป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 

20. ขอ้กําหนดอื3นๆ 

20.1  กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ3งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุที3จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั�งหมด 

ในกรณีที�บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่าย
ไดแ้ลว้ทั %งหมด บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันั%นในสว่นที�เกนิ
กวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมด และดําเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั%นใหม้จํีานวนไม่เกนิหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั %งหมดของกองทุนรวมนั%นภายในสองเดอืนนับแต่วันที�ปรากฏกรณีดังกล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนั%น
ทนัท ีเวน้แต ่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

20.2 การแกไ้ข เปลี3ยนแปลง เพิ3มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุน หรอืวธิกีารจัดการตามที�
เห็นสมควรในกรณีที�สว่นราชการตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง 
และ/หรอื หน่วยงานอื�นใดที�มอํีานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรับเปลี�ยน แกไ้ข เพิ�ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั�งการ 
ผ่อนผันในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับหลักเกณฑ์ เงื�อนไข วธิีการจัดตั %งจัดการ และ/หรือวธิีการบริหารจัดการ
กองทุนไม่วา่จะเป็นเรื�องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิัต ิเงื�อนไข หรอื รายละเอยีดตา่งๆ ทั %งนี%
โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทั %งนี%การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิดังกล่าว จะตอ้ง
เป็นไปตามที�สาํนักงานประกาศกําหนด เห็นชอบ ผอ่นผัน สั�งการ ใหส้ามารถกระทําได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื3องจากการที3กองทนุใชบ้รกิารบุคคลอื3น (Soft commission) 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื�อกองทุนจากบุคคลที�เป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื�องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี% 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไวนั้%นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที�มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี�ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 
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(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมที�แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนั%นบ่อยครั%งเกนิความจําเป็นเพื�อให ้
กองทนุไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งใหแ้กก่องทนุรวมที�อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิท
ตอ้งกระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท์ี�อาจมไีวไ้ดข้องกองทนุรวมนั%นดว้ย 

20.4  การกูย้มืเงนิหรอืการทําธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื�อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื%อคืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.5 การดํารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการทําประกันภัยความรับผดิของ
บรษัิทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี�ยนใหบ้ริษัทจัดการรายอื�นเขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิีขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที�บริษัท
จัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกลา่ว ทั %งนี% หากมเีหตจํุาเป็นและสมควร 
บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะ
คํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที�มคีา่ใชจ้่ายเกดิขึ%นจากการเปลี�ยนบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว  

หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเลกิกองทุนรวม
ตอ่ไป 

20.6 การบรกิารซื�อขายหนว่ยลงทนุดว้ยวธิอี ื3นๆ เพิ3มเตมิ 

(1) บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารซื%อขายหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารซื%อขายแบบอื�นๆ เพิ�มเตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื�อนไขที�บรษัิทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะประกาศ
ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนเริ�มใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศไวท้ี�สํานักงานของบรษัิทจัดการ 
และสาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ�มเตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซื%อขายหน่วยลงทุน
โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศที�สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื  

20.7  การทําความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจนท์ราบลกูคา้ 
(Client Due Diligence: CDD) 

บรษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคนืที�บรษัิทจัดการแต่งตั %ง อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ�มเตมิจากผูส้นใจสั�งซื%อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกับผู ้
ลงทนุตามคําจํากัดความของกฎหมายหรอืตามที�หน่วยงานที�มอํีานาจกําหนด ทั %งกอ่นและหรอืภายหลังการลงทนุ
ในกองทุนไปแลว้ ทั %งนี%เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและ
ประเทศอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือเพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรือการตคีวาม หรอืการสั�งการของหน่วยงานผูม้ี
อํานาจ ทั %งนี% บรษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคนืมหีนา้ที�ตอ้งทําความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรือผูถ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ที�แจง้การเปลี�ยนแปลงขอ้มูลเกี�ยวกับการรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการ
พิสจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื%อคนืทราบ โดยตามแนวทาง
ปฏบิัตขิองกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการฟอกเงนิดังกลา่ว บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื%อคนื
จําเป็นตอ้งดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั %งการเปิดบัญชเีพื�อใชบ้รกิารใหม่ การทําธุรกรรมของลูกคา้เดมิ 
และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั %งการดําเนินการอื�นๆ ตามที�หน่วยงานผูม้ีอํานาจ
กําหนดแนวทาง 

20.8  ขอ้กําหนดเกี3ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที�เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชว้ันที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให ้
สถาบันการเงนิที�ไม่ใช่สัญชาตอิเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี�ยวกับบัญชขีองบุคคลที�อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ�งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ึ�งมีถิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ�งมีถิ�นที�อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซึ�งเปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นั%น นอกจากนี%ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที�มขีอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที�คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ที�ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
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สญัชาตอิเมรกิันและบคุคลที�มลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี� FATCA กําหนด หนา้ที�ในการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพื�อ
หาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที�ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้ง
จัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื�อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนั%นจะไดรั้บ
ผลกระทบที�สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที�กองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ�งจะเริ�มตน้ตั %งแต่วันที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ�งอาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึ�งจะเริ�มตน้ตั %งแตปี่ พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ที�เขา้ร่วมผูกพันตนตาม
ขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทุน) มีหนา้ที�ดําเนินการหักเงนิ ณ ที�จ่ายดังกล่าวก่อนชําระใหก้ับกองทุนรวมที�เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั %งในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั %งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทุน ที�เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึ�งอาจทําให ้
กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืดําเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ
ทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื�อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทั %งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู ้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพันตนเพื�อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง  และเพื�อใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถ
ปฏบิตัติามภาระผกูพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งได ้บรษัิทจัดการและ
กองทุนรวม (ซึ�งรวมทั %งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับการปฏบิัตงิานของกองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรับซื%อคนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดงันี% 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที�เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที�กฎหมาย
ตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มูล (เชน่ ชื�อ 
ที�อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนหรือเงนิปันผลที�ไดรั้บ เป็นตน้)ที�มีอยู่ในบัญชทีั %งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั%นกับบรษัิทจัดการ ใหก้ับ
หน่วยงานของรัฐทั %งในและตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ�มเตมิ เพื�อยนืยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี�ยวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตาม
หัวขอ้ที�กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื�อ
ขอ้มูลที�เคยใหไ้วม้กีารเปลี�ยนแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพื�อยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมาย
ต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง (ในกรณีที�เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทั %งนี% เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนนิการอื�นใดเพื�อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที�จะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั %งเพื�อใหก้องทนุหรอื
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ%นหากมีการดําเนินการที�สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที�
บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรอืหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี%ตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนนิการตามที�บรษัิทจัดการแจง้
นี%แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงที�ไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี  

(1)  ไมรั่บคําสั�งซื%อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนนิการหักเงนิ ณ ที�จา่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที�ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนรายนั%นได ้เพื�อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง ทั %งนี% 
ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนนิการอื�นใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บ
ประโยชนเ์พิ�มขึ%น หากมกีารดําเนนิการที�สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพื�อหลกีเลี�ยงมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที�ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และ
กฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งอันจะทําใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ที�จ่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามที�กลา่ว
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แลว้ขา้งตน้ ซึ�งในทางปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุที�เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามที�กฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกําหนด)เทา่นั%น  

ทั %งนี% ในกรณีที�กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้กําหนดเพื�อรองรับการดําเนนิการตามที�บรษัิทจัดการไดส้งวน
สทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื�นใดที�ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้ง
รอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

21. การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดท้ี3 ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที� บรษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามท ีประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเปลี�ยน
ใหบ้รษัิทจัดการรายอื�นเขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายไดแ้ลว้ทั %งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที�รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถดํารง
เงนิกองทุนได ้ทั %งนี% หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปไดโ้ดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม่จะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 
และในกรณีท ีมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึ%นจากการเปลี�ยนบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย
ดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท ีกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการเลกิ
กองทนุรวมตอ่ไป 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี3ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ั�ง
กองทนุรวมเป็นการท ั3วไป 

ในกรณีที�บรษัิทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กี�ยวกับการอนุมัตใิหจั้ดตั %งกองทุนรวมแบบเป็นการ
ทั�วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิัตนัิ%นก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดการจะ
แกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้ โดยในกรณีที�เกดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ 
บรษัิทจัดการยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ที�ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกลา่ว ทั %งนี% ในกรณีที�ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั�งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคําสั�งนั%น ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตั %งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที�ระบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทั %งนี% 
การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ที�ไดรั้บการแต่งตั %งโดยชอบ ใหถ้ือว่าผูกพันผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทั %งปวง 

การที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื%อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี% ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที�จะผูกพันตามขอ้กําหนดใน
โครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที�ผ่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ�มเตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที�แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึ�งของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


