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หนังสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสี#ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงิน
ลงทุนคืนจากกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื#อการเลี �ยงชีพ เตม็จาํนวนได้ และผู้ลงทุนควรลงทุน
ในกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื#อการเลี �ยงชีพ เมื#อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี �เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี#ยงที#อาจเกิดขึ �นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีที#มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที#
กําหนดไว้ในหนังสือชี �ชวน 

• ในกรณีที#กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื#อการเลี �ยงชีพ ไม่สามารถดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ตามที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที#มี
คําสั# งไว้ 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื#อการเลี �ยงชีพไปจาํหน่าย 
โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกัน 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื#อการเลี �ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติ
ตามเงื#อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที#เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั�น
จะต้องชําระเงนิเพิ#มและเบี �ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื#นเพื#อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที#บริษัท
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#นเพื#อกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงาน
ที#ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื#อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ#มเตมิได้ที# www.lhfund.co.th 

• ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนังสือชี �ชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจก่อนซื �อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็น
ข้อมูลเพื#อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื#อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื �อหน่วย
ลงทุน  

• การพิจารณาร่างหนังสือชี �ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี �มิได้เป็นการแสดงว่า
สํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี �ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที#เสนอขายนั�น  

 

• 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบัตรเพื#อการเลี �ยงชีพ 
LH GOVERNMENT BOND RMF 

จดัตั �งและจดัการโดย 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด 

เสนอขายต่อประชาชนทั#วไป 
มูลค่าโครงการ 100,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 10,000,000 หน่วย 

 

ภายในเวลาทาํการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคนืหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)  จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั#น พาร์ทเนอร์ จํากดั  

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี#  กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 

บริษัทหลกัทรัพย์  ฟิลลิป  (ประเทศไทย)  จํากดั  (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 
อขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
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คาํจาํกดัความ 

โครงการ  หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทุนเปิด 

หมายถึง กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ 

หน่วยลงทุน  หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ 

หนังสือชี �ชวน หมายถึง หนังสือชี 
ชวนที#มีรายละเอียดตามที#กําหนด โดยประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนงัสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุน
รวม 

กองทุนรวมเพื#อการเลี �ยงชพี หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซื 
อคืนหน่วยลงทุนที#จัดตั 
งและจัดการโดยบริษัท
จดัการ และมีวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมการออมระยะยาวเพื#อการเลี 
ยงชีพของผู้
ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการ  หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

วันทาํการ หมายถึง วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วันทาํการซื �อหน่วยลงทุน 
(Subscription Date) 

หมายถึง วนัที#บริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซื 
อหนว่ยลงทนุได้ ทั 
งนี 
 ตามที#
กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

วันทาํการขายคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Date) 

หมายถึง วันที#บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ ทั 
งนี 
 ตามที#กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อ
คืน  

หมายถึง บคุคลที#บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าที#ขายหรือรับซื 
อคืน
หนว่ยลงทนุ หรือสบัเปลี#ยนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ#งได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด
เมื#อสิ 
นวนัทําการที#คํานวณนั 
น 

ราคาขายหน่วยลงทุน 
(Subscription Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ 
นวันทําการขายหน่วยลงทุน  บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ 
นวันทําการรับซื 
อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
คา่ธรรมเนียมการรับซื 
อคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทนุที#ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง 
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตั 
งแตว่นัที#ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 
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การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ#มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ซื 
อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที#มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ#งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หนว่ยลงทนุ  ที#ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้องแทนการเพิ#มหรือลดจํานวน
หนว่ยลงทนุ 

ใบแสดงสทิธิ  หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที#เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary 
receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง  หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ#งที#ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื#อ
รองรับใบแสดงสทิธิ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนักงาน หรือ สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศและคําสั#งต่างๆ 
ทั 
งที#มีอยูใ่นปัจจบุนัและที#แก้ไขเพิ#มเติม 

ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่

สมาคม  หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ#งหมายถึงสมาคมที#เกี#ยวเนื#องกับธุรกิจ
หลกัทรัพย์ที#ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื#อทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที#เกี#ยวกบัการ
จดัการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี 
ยเงินให้กู้ ยืมของสถาบัน
การเงิน 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที#มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่

บริษัทย่อย  หมายถึง บริษัทจํากัด และ/หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ที#ตลาดหลกัทรัพย์จัดตั 
งขึ 
น
และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที#จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมดของบริษัท
นั 
น 

กิจการ หมายถึง บริษัทที#มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที#มีหลกัทรัพย์
ซื 
อขายในศนูย์ซื 
อขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจํากดั 

คาํเสนอซื �อ หมายถึง คําเสนอซื 
อหลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื#อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื#อครอบงํากิจการ 
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ศูนย์ซื �อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื 
อขายหลักทรัพย์ซึ#งจัดตั 
งขึ 
นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที#สภาวิชาชีพบญัชีกําหนด
เกี#ยวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและหรือคําสั#งทาง
กฎหมายตา่ง ๆ ที#บงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนั และที#แก้ไขเพิ#มเตมิ 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื#อการเลี �ยงชีพ 

 

ชื#อบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

ที#อยู่บริษัทจัดการ เลขที# 11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ชั 
น 14 
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท์ (02) 286-3484, (02) 679-2155  
 โทรสาร (02) 286-3585, (02) 679-2150 

1. ชื#อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1. ชื#อโครงการจัดการ (ไทย)  : กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ   

1.2. ชื#อโครงการจัดการ (อังกฤษ)         : LH GOVERNMENT BOND RMF 

1.3. ชื#อย่อ    : LHGOVRMF 

1.4. ประเภทโครงการ   :  กองทนุเปิด 

การระดมทุน   :  ผู้ลงทนุในประเทศ 

1.5. ประเภทการขาย   :  ขายหลายครั 
ง 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ  :  ไม่กําหนด 

1.7. อายุโครงการ   :  ไม่มี 

1.8. อายุโครงการถงึวันที#   :  ไม่มี 

(กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) 

1.9. เงื#อนไข (อายุโครงการ)   :  ไม่มี 

1.10. ลักษณะโครงการ   :  กองทนุเพื#อผู้ลงทนุทั#วไป 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที#ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที#เสนอ
ขาย 

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ        :  100 ล้านบาท 

เงื#อนไข :  

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทนุเกินเงินทนุของโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินทนุของโครงการ 
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2)   ทั 
งนี 
 หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จํานวนที#เพิ#มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทนุ และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบกําหนดสิ 
นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

2.2. มูลค่าที#ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

2.3. จาํนวนหน่วยลงทุน : 10,000,000.00 หน่วย 

2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบชืุ#อผู้ ถือ 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที#เสนอขายครั�งแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลค่าขั �นตํ#าของการสั# งซื �อครั�งแรก : ไม่กําหนด  

2.7. มูลค่าขั �นตํ#าของการสั# งซื �อครั�งถัดไป : ไม่กําหนด 

2.8. มูลค่าขั �นตํ#าของการสั# งขายคืน : ไม่กําหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนขั �นตํ#าของการสั# งขายคืน : ไม่กําหนด 

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั �นตํ#า : ไม่กําหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั �นตํ#า : ไม่กําหนด 

2.10. รายละเอียดเพิ#มเตมิ : ไม่มี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื �อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื#นที#จะลงทุน 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื#อส่งเสริมการออมและการลงทนุตอ่เนื#องระยะยาว เพื#อการเลี 
ยงชีพหลงัเกษียณอายุของผู้ลงทนุ และตอบสนองผู้ลงทนุ
ที#มุ่งหวงัผลตอบแทนที#กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกําไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั 
ง
ผลตอบแทนที#กองทนุจะได้รับจากดอกเบี 
ยหรือกําไรส่วนเกินทนุจากการลงทนุในตราสารแหง่หนี 
 

3.2. ชนิดของกองทุนรวม : ลงทนุโดยตรง 

3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ  

3.4. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหง่หนี 
 

รายละเอียด:  

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : 

3.6. การลงทุนในสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ#งสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื#อลดความเสี#ยง (Hedging) 
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3.7. การลงทุนในตราสารที#มีลักษณะของสัญญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note):  

ไม่ลงทนุ 

3.8. ลักษณะพเิศษ : 

- กองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.9. รายละเอียดเกี#ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ : 

ลงทนุในตราสารหนี 
 เงินฝาก และหรือหลกัทรัพย์อื#นที#ไม่ขดัตอ่กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยจะเน้นการลงทนุในตราสารหนี 

ที#มีความเสี#ยงตํ#าที#ออกโดยภาครัฐ เช่น ตัtวเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพนัธบตัรหรือตราสาร
หนี 
อื#นใดที#กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื#อการฟื
นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั หรือผู้ คํ 
าประกนั 
โดยเฉลี#ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ส่วนที#เหลือจะพิจาณาลงทนุในตราสารที#ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ (Investment Grade)  ในกรณีตราสาร
ดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอนัดบัความน่าเชื#อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ 
(investment grade) เท่านั 
น รวมทั 
งเงินฝากและ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื#นอย่างใดอย่างหนึ#ง
หรือหลายอย่าง ตามที#คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ   

กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ#งสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื#อลดความเสี#ยงในการลงทนุ (Hedging) ซึ#งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนั 
น กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจัยอื#นที#เกี#ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทาง
อัตราดอกเบี 
ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี#ยง เป็นต้น ตามที#คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

ทั 
งนี 
 กองทนุจะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึ#งตราสารที#มีลกัษณะของสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งทนุของ
บริษัทที#ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี 
ที#มีอนัดบัความน่าเชื#อถือตํ#ากว่าที#สามารถลงทนุ
ได้ (non – investment grade) และตราสารแหง่หนี 
ที#ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือ (Unrated Securities) 

 กองทนุอาจมีไว้ซึ#งตราสารแห่งหนี 
ที#มีอนัดบัความน่าเชื#อถือตํ#ากว่าที#สามารถลงทนุได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีที#
ตราสารแหง่หนี 
นั 
นได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือที#สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะที#กองทนุลงทนุเทา่นั 
น 

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทนุในตา่งประเทศ 

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ 

ไม่มี 

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื#นที#จะลงทุน 

3.12.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื#นที#จะลงทนุในประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื#น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื#นอย่างใดอย่างหนึ#งหรือ
หลายอย่างตามที#ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี 
 เว้นแต่ในกรณีที#
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ#มเตมิประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื#น 

3.12.1.1   ตราสารแหง่หนี 
ในประเทศ  ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที#เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออก หรือ
คูส่ญัญาเป็นนิตบิคุคลที#จดัตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี 
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(1)  ตราสารแหง่หนี 
ที#มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่   

(1.1)  ตัtวแลกเงิน ตัtวสญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั 
น ที#ธนาคารที#มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 
งขึ 
น 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลักหลงั หรือผู้ คํ 
า
ประกนั 

(1.2) ตัtวแลกเงินหรือตัtวสญัญาใช้เงินที#บริษัทหลกัทรัพย์ที#ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื#อเพื#อธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ#งกําหนดวนัใช้เงินตามตัtวไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัtว และเป็นตัtวเมื#อ
ทวงถามหรือเมื#อได้เหน็ 

(1.3)   ตัtวแลกเงินหรือตัtวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที#ออก ซึ#งมีอันดับความน่าเชื#อถือ
ดงัตอ่ไปนี 
 

(ก)   อนัดบัความน่าเชื#อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทั 
งนี 
 ในกรณีที#
เป็นอนัดบัความน่าเชื#อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเชื#อถือที#ได้มาจาก
การจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือระยะสั 
น (short-term rating) ด้วย  หรือ 

(ข)   อนัดบัความน่าเชื#อถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํ 
าประกนั อยู่ในอนัดบัที#
สามารถลงทุนได้ (investment grade)  ทั 
งนี 
 โดยการจัดอันดับความน่าเชื#อถือของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือภายใต้ชื#อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบนัอื#นที#สํานกังานกําหนดเพิ#มเตมิ 

(2) ตราสารแหง่หนี 
ทั#วไป  ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย  อนัได้แก่   

(ก)  ตัtวเงินคลงั 

(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พันธบัตร ตัtวแลกเงิน ตัtวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื 
อหุ้นกู้  ที#
กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื#อการฟื
นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้
สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํ 
าประกนั 

(2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  อนัได้แก่  ตราสารที#มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที#
รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ  หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํ 
าประกนั  ทั 
งนี 
 ตราสารดงักล่าวต้องมี
ลกัษณะตามเงื#อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 

(2.3) ตราสารที#เปลี#ยนมือได้  ซึ#งหมายถึง  พนัธบตัร ตัtวแลกเงิน ตัtวสญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ที#ไม่รวมถึง
หุ้นกู้ แปลงสภาพและหุ้นกู้ อนุพันธ์  ที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตให้เสนอขายใน
ลักษณะทั#วไปหรือในลักษณะจํากัด  หรือที#ออกภายใต้ข้อผูกพันที#กําหนดและอนุญาตโดย
กระทรวงการคลงั  หรือที#นิติบุคคลที#มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 
งขึ 
นเป็นผู้ออก  หรือที#เป็นหลกัทรัพย์ที#
ออกใหม่ซึ#งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที#ออกใหม่นั 
นทั 
งหมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระ
ราคาเต็มมลูค่าที#เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  ทั 
งนี 
 ตราสารที#เปลี#ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื#อนไข
ท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย   
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(2.4)   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที#เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที#มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบตัร 
หรือหุ้นกู้ ที#ไม่ใช่หุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.5)   ตัtวแลกเงิน ตัtวสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้   หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื 
อหุ้นกู้  ที#เสนอขายในต่างประเทศ
โดยมีผู้ ออกเป็นนิติบุคคลที#จัดตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทย  ทั 
งนี 
 หุ้นกู้ดงักล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.6)   หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื 
อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี 
 หรือของ
กองทนุรวมอื#นที#มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี 
 หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื#น
ที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)  ธุรกรรมการซื 
อโดยมีสัญญาขายคืน ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที#
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที#ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี 
ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที#สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในกรณีที#ตราสารแห่งหนี 
ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัtวแลกเงินหรือตัtวสัญญาใช้เงินที#มีการจ่ายผลตอบแทน  
ผลตอบแทนนั 
นต้องอยู่ในรูปอตัราดอกเบี 
ยคงที#หรืออตัราดอกเบี 
ยลอยตวัเทา่นั 
น  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ 
าประกันของบุคคลที#กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทั 
งจํานวน  สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 
ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับ
ผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํ 
าประกนัต้นเงินและดอกเบี 
ยเตม็จํานวนแบบไม่มีเงื#อนไข   

เงื#อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) และตราสารที#เปลี#ยนมือได้ตามข้อ 3.12.1.1 
(2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี 
 

(1)   เป็นตราสารขึ 
นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี 
ไทย  

(2)   มีราคาที#เหมาะสมตามที#สมาคมตลาดตราสารหนี 
ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั#วไปว่าพร้อม
จะเสนอราคาซื 
อและรับซื 
อตราสารนั 
น ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและ
วิธีการที#สมาคมตลาดตราสารหนี 
ไทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสาร
หนี 
ไทยตลอดอายขุองตราสารนั 
น  และ 

(3)   เป็นตราสารที#เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
   

(ก)   ในกรณีที#เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที#มีอันดับความ
น่าเชื#อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  ตราสารนั 
นต้องมีอนัดบั
ความน่าเชื#อถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นั 
น 

(ข)   ในกรณีที#ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ  ตราสารนั 
นต้องมีอันดบัความน่าเชื#อถือของ
ตราสารอยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)   ในกรณีที#กองทนุลงทนุในตราสารอื#นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั 
งแรก  หาก
ตราสารดังกล่าวไม่มีอันดบัความน่าเชื#อถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับที#
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สามารถลงทนุได้ (investment grade)  ตราสารนั 
นต้องมีบริษัทจดัการไม่ตํ#ากว่าสามรายเป็นผู้
ซื 
อตราสารดงักล่าวเพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุภายใต้การจดัการ  

3.12.1.2  ตราสารกึ#งหนี 
กึ#งทนุ  ได้แก่   

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที#เสนอขายในประเทศซึ#งต้องมีลกัษณะตามเงื#อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั 
งนี 
 
ในกรณีที#กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายครั 
งแรก  หุ้นกู้แปลงสภาพนั 
นต้องเป็น
หุ้นกู้แปลงสภาพที#มีอนัดบัความน่าเชื#อถืออยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ (investment grade)  หรือเป็น
หุ้นกู้แปลงสภาพที#มีบริษัทจดัการไม่ตํ#ากวา่สามรายเป็นผู้ ซื 
อตราสารดงักล่าวเพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ภายใต้การจดัการ  

ในกรณีที#หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ#งมีการคํ 
าประกนั การคํ 
าประกนัดงักล่าวต้องเป็นการคํ 
าประกนัต้น
เงินและดอกเบี 
ยเตม็จํานวนแบบไม่มีเงื#อนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที#เสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิตบิคุคลที#จดัตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทย 

3.12.1.3  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

3.12.1.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

3.12.1.5 สัญญาซื 
อขายล่วงหน้าเพื#อลดความเสี#ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที#สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยต้องมีสินค้าหรือตวัแปรอย่างใดอย่างหนึ#งหรือหลายอย่างดงันี 
 

(1) ตราสารแหง่หนี 
 หรือมีตราสารแหง่หนี 
เป็นองค์ประกอบในการคํานวณตวัแปร 

(2) อัตราดอกเบี 
ย อัตราแลกเปลี#ยนเงิน ทั 
งนี 
 ในกรณีที#เป็นสัญญาซื 
อขายล่วงหน้าที#มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี#ยนเงิน กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาในกรณีดงักล่าวได้เฉพาะเพื#อการลดหรือป้องกันความเสี#ยง 
(Hedging) เทา่นั 
น 

(3) อนัดบัความน่าเชื#อถือหรือเหตกุารณ์ที#มีผลตอ่การชําระหนี 
ของตราสารแหง่หนี 
 

(4) สินค้าหรือตวัแปรอื#นใดที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า บริษัทจดัการต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

(1) สญัญาซื 
อขายล่วงหน้าที#กองทนุจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่ทําให้วตัถุประสงค์หรือนโยบายลงทุนของ
กองทุนนั 
นเบี#ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื#อนย้ายความเสี#ยงด้านเครดิต หรือเป็นการ
เคลื#อนย้ายผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit Derivative) 

(2) การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าต้องกระทําในศนูย์ซื 
อขายสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า หรือใน
กรณีที#กระทํานอกศูนย์ซื 
อขายสัญญาซื 
อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายต้องเป็นธนาคารที#มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั 
งขึ 
น ธนาคารพาณิชย์ ตวัแทนสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า หรือผู้ ค้าสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า 

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื#นที#มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.12.1.1 – 3.12.1.7 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื#นที#จะลงทนุในตา่งประเทศ 

 ไม่มีการลงทนุในตา่งประเทศ 

3.13   อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#น เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ#งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื#น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื#นเพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี 
 ในกรณีที#
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี#ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที#แก้ไขด้วย  

3.13.1 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#นในประเทศ 

3.13.1.1  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดงัต่อไปนี 
เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยไม่จํากัด
อตัราส่วน 

(1) ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.12.1.1 (2.1) 

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ที#มีอันดบัความน่าเชื#อถืออยู่ในสองอันดบัแรก หรือ
สญัญาซื 
อขายล่วงหน้าที#มีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื#อรวมกนัแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั 
นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที#มีการขายและรับซื 
อคืนหน่วย
ลงทนุตามคําสั#งล่วงหน้าที#ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption)  

3.13.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ#งตราสารภาครัฐตา่งประเทศที#นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1. (2) หรือสญัญา
ซื 
อขายล่วงหน้าที#มีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทั 
งสิ 
น
เมื#อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนั 
น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ   

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ#ง  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ#งและทรัพย์สินทกุประเภทที#ผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สญัญารายดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ 
าประกนั หรือคู่สญัญา ซึ#งกองทุน
ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินเหล่านั 
น รวมในอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าวด้วย   

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ#ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าตราสารนั 
นในแต่ละรุ่น  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที#มีการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทุนตาม
คําสั#งล่วงหน้าที#ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption) 

3.13.1.3. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ#งตราสารที#มีอันดับความน่าเชื#อถืออยู่ในอันดับที#สามารถลงทุนได้
ดงัต่อไปนี 
  ที#ธนาคารที#มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 
งขึ 
น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุรายใดเป็นผู้ออก ผู้
สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลัง ผู้ คํ 
าประกนั หรือคู่สญัญา เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมี
มลูค่ารวมกันทั 
งสิ 
นเมื#อคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลักหลัง ผู้ คํ 
าประกัน หรือ
คูส่ญัญารายนั 
น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ   

(1)   ตราสารแหง่หนี 
ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 

(2)   ตราสารกึ#งหนี 
กึ#งทนุตามข้อ 3.12.1.2 

(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.1.4    
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(4) สญัญาซื 
อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.5  

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ#ง  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ#งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) ที#
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดงักล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลักหลัง ผู้ คํ 
าประกัน หรือ
คู่สัญญา ซึ#งกองทนุได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดงักล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั 
นเป็น
สาขาของธนาคารตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สินที#ธนาคารต่างประเทศดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลัง ผู้ คํ 
าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ#งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุน
ดงักล่าวด้วย  ทั 
งนี 
 ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื#อการดําเนินงานของกองทุน
เข้าในอตัราส่วนดงักล่าว  

3.13.1.4. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดงัต่อไปนี 
 ที#บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้ สลักหลัง ผู้ คํ 
าประกัน หรือคู่สัญญา เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั 
งสิ 
นเมื#อ
คํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ 
าประกนั หรือคูส่ญัญารายนั 
น ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแห่งหนี 
ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 หรือตราสารกึ#งหนี 
กึ#งทุนตามข้อ 3.12.1.2 ทั 
งนี 
เฉพาะที#มี
อนัดบัความน่าเชื#อถืออยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 

(2) สญัญาซื 
อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.5 ที#คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเชื#อถืออยู่ในอนัดบัที#สามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 

ทั 
งนี 
 ตราสารแห่งหนี 
ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที#ถูกจดัให้เป็นตราสาร
แหง่หนี 
ตามข้อ 3.12.1.1 (2.6) 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ#ง  ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ#งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ที#
บคุคลดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ 
าประกนั หรือคู่สญัญา ซึ#งกองทนุได้
ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราส่วนดงักล่าวด้วย 

3.13.1.5. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินอื#นนอกเหนือจากกรณีที#กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ
3.13.1.3. และข้อ 3.13.1.4.  เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมตามอตัราส่วนดงัตอ่ไปนี 
 

(1)   การลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดงักล่าวซึ#งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ 
า
ประกัน หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกันทั 
งสิ 
นเมื#อคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้
สลกัหลงั ผู้ คํ 
าประกนั หรือคูส่ญัญารายนั 
น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ   

(2)   การลงทนุในหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินตาม (1) เมื#อคํานวณรวมทุกบุคคลที#เป็นผู้ ออก ผู้ สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้ สลักหลัง ผู้ คํ 
าประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั 
งสิ 
นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ   
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3.13.1.6. ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ#งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัtวแลกเงิน หรือ
ตัtวสัญญาใช้เงิน ที#ธนาคารที# มีกฎหมายเฉพาะจัดตั 
งขึ 
น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื#อที#อยู่อาศัย  สถาบนัการเงินที#มีกฎหมายเฉพาะจัดตั 
งขึ 
น หรือ
ธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้ ออก ผู้สั#งจ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนที#มีมลูค่ารวมโดยเฉลี#ยไม่เกินร้อยละ 
45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีหรือรอบอายุกองทนุรวมสําหรับกองทนุ
รวมที#มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

อตัราส่วนตามวรรคหนึ#งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที#มีการกําหนดอายุโครงการตั 
งแต่หนึ#งปีขึ 
นไป  

ทั 
งนี 
 เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ#ง มิให้นับเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื#อการดําเนินงานของ
กองทนุรวม และทรัพย์สินที#คู่สญัญาในธุรกรรมซื 
อโดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ�ให้กองทนุรวม เพื#อ
ดํารงมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวตามประกาศที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด รวมในอัตราส่วน
ดงักล่าว 

ในกรณีที#เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี 
ที#มีลักษณะคล้ายเงินฝากที#กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน
อัตราส่วนที#กําหนดตามวรรคหนึ#ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดังกล่าวให้มี
มลูค่ารวมโดยเฉลี#ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนั
สิ 
นรอบปีบญัชีนั 
น  ทั 
งนี 
 ให้คํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉลี#ยตั 
งแต่วนัแรก
ของรอบปีบญัชีนั 
นจนถงึวนัที#ทรัพย์สินนั 
นมีมลูคา่เป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 

เมื#อบริษัทจัดการได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทจดัการรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมทราบภายในวนัทําการถัดจากวันที#ทรัพย์สินนั 
นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี#ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  เพื#อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักล่าว  
ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัที#ได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสั#งให้บริษัท
จดัการเลิกกองทนุรวมนั 
น 

3.13.1.7. ในกรณีที#มีเหตจํุาเป็นและสมควร เพื#อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื#องมาจากปัญหาความ
ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด  บริษัทจดัการอาจขอผ่อน
ผนัตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื#อไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ#งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัtวแลก
เงิน หรือตัtวสญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที#เกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตาม
ข้อ 3.13.1.6. ได้สําหรับรอบปีบญัชีนั 
น 

3.13.1.8. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ#งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื#อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทั 
งสิ 
นไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

3.13.1.9. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ#งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื 
อหน่วยลงทุนเพื#อเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดงัตอ่ไปนี 
  

(1)   ลงทุนหรือมีไว้ซึ#งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื 
อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที#บริษัท
จดัการอื#นเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที#
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
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(2)   ลงทนุหรือมีไว้ซึ#งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื 
อหน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที#บริษัทจดัการ
อื#นเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที#บริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

ทั 
งนี 
การลงทนุดงักล่าว ไม่รวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกันทั 
งสิ 
นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ  ทั 
งนี 
 การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจดัการ
คํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที#ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที#พึงได้รับจนถึงวันที#คํานวณมูลค่าธุรกรรม
ดงักล่าว 

ในกรณีที#ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที#กองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูคา่ไม่เกินอตัราส่วนที#กําหนดใน
วรรคหนึ#ง หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นั 
นมีมลูคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ#มเตมิ  บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ#งธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักล่าวตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวนัที#ทรัพย์สินนั 
นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที#กําหนดพร้อม
สาเหต ุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่
วนัที#ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นั 
นมีมลูคา่เกินอตัราส่วนที#กําหนด พร้อมทั 
งจดัทําสําเนารายงานดงักล่าว
ไว้ที#บริษัทจดัการเพื#อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้   

3.13.1.11  ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ#งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที#เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย ใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื 
อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื 
อหุ้นเพิ#มทนุที#โอนสิทธิได้ ใบสําคญัแสดง
สิทธิอนพุนัธ์ ใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื 
อหุ้นกู้  หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

(1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที#เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิง
ของใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวที#กําหนดในประกาศนี 
  โดย
ถือเสมือนหนึ#งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ#งหลกัทรัพย์อ้างอิงนั 
นโดยตรง  ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการอาจไม่นับ
มลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที#เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที#คํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญาที#กําหนดตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และ ข้อ 3.13.1.5. ก็ได้ 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงที#นํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ#งให้มีมลูคา่เท่ากบัมลูค่าใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ที#เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที#กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสําคัญแสงสิทธิที#จะซื 
อหุ้นกู้  บริษัทจัดการจะคํานวณ
อตัราส่วนการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี 
 

(ก) นบัมลูค่าที#ผู้ออกตราสารดงักล่าวมีหน้าที#ต้องชําระตามตราสารนั 
น รวมในอตัราส่วนที#ผู้ ออกตรา
สารดงักล่าว 

(ข) นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงในอตัราส่วนที#ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ#งว่ากองทนุ
ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงนั 
นโดยตรง ทั 
งนี 
 มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าว ให้ใช้มลูค่าตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั 
น ซึ#งคูณกับค่าเดลต้าของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื 
อหุ้นกู้  แล้วแตก่รณี 

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ที#ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรม
การให้ยืมหลกัทรัพย์ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามวรรคหนึ#งของ (1) โดยอนโุลม 
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3.13.1.12  ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5.(1) ให้บริษัท
จดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 รวมทั 
งเงื#อนไขตามข้อ 3.13.1.13. ด้วย 

(1) ในกรณีที#ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํ 
าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อตัราส่วนที#ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ที#เป็นคูส่ญัญาดงักล่าว  หรือคํานวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั หรือผู้ คํ 
าประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที#ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ#งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํ 
าประกัน  บริษัท
จดัการจะเลือกคํานวณอตัราส่วนที#ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํ 
าประกนัรายใดรายหนึ#งก็ได้ 

3.13.1.13  การคํานวณอตัราส่วนที#ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํ 
าประกนัตามข้อ 3.13.1.12. จะทําได้ต่อเมื#อ
บุคคลดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั 
งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 
ยโดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํ 
าประกนัต้นเงินและดอกเบี 
ยเต็มจํานวนแบบ
ไม่มีเงื#อนไข  

3.13.1.14 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินที#กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั#งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํ 
าประกนั หรือคู่สญัญา เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทั 
งสิ 
นของกลุ่มกิจการ
นั 
นไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ#งดงัตอ่ไปนี 
 แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)   ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 

(2)   อตัราที#คํานวณได้จากนํ 
าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชี 
วดั (benchmark) ของกองทนุนั 
นรวมกบัร้อย
ละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั 
น  ทั 
งนี 
 ตวัชี 
วดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของ
ดชันี ที#มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนั 
น  

3.13.1.15  การลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินที#บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั#งจ่าย หรือคูส่ญัญา เพื#อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ  หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบที#ใช้ในการคํานวณตวัชี 
วดั (benchmark) ของกองทนุ
นั 
น  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดงักล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั 
งสิ 
นเมื#อคํานวณเฉพาะผู้
ออก ผู้สั#งจ่าย หรือคู่สญัญารายนั 
น ไม่เกินอตัราที#คํานวณได้จากนํ 
าหนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชี 
วดั
รวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ทั 
งนี 
 เฉพาะในกรณีที#อัตราดังกล่าวสูงกว่า
อตัราส่วนที#กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และ ข้อ 3.13.1.5.  แล้วแตก่รณี 

มิให้นําความในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และ ข้อ 3.13.1.5. มาใช้บงัคบักบักรณีตาม
วรรคหนึ#ง 

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ#งสัญญาซื 
อขายล่วงหน้าที#มีวัตถุประสงค์เพื#อการลดความเสี#ยง 
(hedging) เพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูคา่ความเสี#ยงทั 
งหมดที#กองทนุมีอยู่   

3.13.1.17 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ#งสัญญาซื 
อขายล่วงหน้าเพื#อการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตาม 
ข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5.(1)  ให้นับมูลค่าที#คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ#งมี
หน้าที#ต้องชําระตามสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที#เป็นคู่สัญญาดงักล่าว 
เว้นแตก่รณีที#กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ#งสญัญานั 
นในศนูย์ซื 
อขายสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า  บริษัทจดัการไม่
ต้องคํานวณมลูคา่และอตัราส่วนตามที#กําหนดในข้อดงักล่าว 

3.13.1.18 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.17 ให้บริษัทจดัการคํานวณอัตราส่วนที#ผู้ ออกสินค้าของสัญญาซื 
อ
ขายล่วงหน้า หรือผู้ ที#ต้องชําระหนี 
ตามข้อผูกพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party)  
โดยให้คํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั 
นโดยตรง   ทั 
งนี 
 เฉพาะกรณีที#การเข้าเป็น



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ   

-12- 

คูส่ญัญาในสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี#ยงต่อเครดิต (credit risks) 
ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ที#ต้องชําระหนี 
ตามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซื 
อขาย
ล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที#ใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีที#เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัท
จดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ#งคณูกบัค่าเดลต้าของสญัญา
ออปชนั 

3.13.1.19  ในกรณีที#ตราสารแห่งหนี 
 หรือตราสารกึ#งหนี 
กึ#งทุน ในขณะที#ลงทนุหรือในขณะที#ได้มาเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ มีมลูคา่ไม่เกินอตัราส่วนที#กําหนดข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่หนี 
 หรือตราสารกึ#งหนี 
กึ#งทนุนั 
น มี
มลูคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตถุูกปรับลดอนัดบัความน่าเชื#อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วน
ให้เป็นไปตามที#กําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที#มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว  เว้นแต่ในกรณีที#มี
เหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13.1.20 ในกรณีที#ทรัพย์สินในขณะที#ลงทนุหรือในขณะที#ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนที#
กําหนดข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื#น บริษัท
จดัการจะยงัคงมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดงักล่าวตอ่ไปก็ได้ 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุชื#อ จํานวน อัตราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินตามวรรคหนึ#ง 
และวนัที#ทรัพย์สินนั 
นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที#กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที#ทรัพย์สินนั 
นมีมลูค่าเกินอตัราส่วน
ที#กําหนด พร้อมทั 
งจดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ที#บริษัทจดัการเพื#อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้   

3.13.1.21 ในกรณีที#การรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื#นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที#บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื#อเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม เมื#อรวมกนัทกุกองทนุรวมที#บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อย
ละ 25 ของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของบริษัทนั 
น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดงัตอ่ไปนี 
  

(1)   ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามประกาศที#กําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื#นได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที#เกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีที#มีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ 

(3)  กรณีที#เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ#งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนั 
นจนถงึหรือข้ามจดุที#ต้องทําคําเสนอซื 
อ  บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื#อให้ได้รับ
การยกเว้นการทําคําเสนอซื 
อโดยการลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื#นคําขอผ่อน
ผนัการทําคําเสนอซื 
อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เงื#อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื#อครอบงํากิจการ  ทั 
งนี 
 การลดสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าว  
ให้บริษัทจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที#แต่ละกองทนุได้มาจากการรับชําระ
หนี 
ด้วยทรัพย์สินอื#น 

3.13.1.22 ในกรณีที#ทรัพย์สินในขณะที#ลงทุนหรือในขณะที#ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนที#
กําหนดข้างต้น  หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6.  ข้อ 
3.13.1.10.  ข้อ 3.13.1.20 ข้อ 3.13.1.21  และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้
ทรัพย์สินมาเพิ#มเตมิ  บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ#งทรัพย์สินดงักล่าวตอ่ไปก็ได้   



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ   

-13- 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุชื#อ จํานวน อัตราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ#งทรัพย์สินตามวรรคหนึ#ง 
และวันที#ทรัพย์สินนั 
นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที#กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที#ทรัพย์สินนั 
นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที#
กําหนด พร้อมทั 
งจดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ที#บริษัทจัดการเพื#อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้ 

3.13.1.23 ข้อจํากดัการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีที#ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื#อเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการ
เมื#อเลิกกองทนุรวม” 

สรุปอตัราส่วนการลงทนุ : 

(1) Total non-investment grade : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(2) Non-investment grade company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(3) Investment grade company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(4) Financial institution company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(5) Individual fund limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(6) Total fund limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

2.13.2. อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#นในตา่งประเทศ 

ไม่มีการลงทนุในตา่งประเทศ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 

ไม่มี 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก 

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  
- วธีิการอื#นๆ เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก 

บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรกให้แก่ประชาชนทั#วไปในราคาขายหน่วย
ลงทนุและตามระยะเวลาเสนอขายครั 
งแรกที#ระบุไว้ในหนงัสือชี 
ชวน ทั 
งนี 
 หากมีผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุครบตามจํานวนเงินทนุ
ของโครงการก่อนสิ 
นสดุระยะเวลาเสนอขายครั 
งแรก บริษัทจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยปิดประกาศที#
สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ 
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5.2.1. วธีิการขอรับหนงัสือชี 
ชวน ใบคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั หนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ และคู่มือภาษีได้ที#บริษัทจดัการ ตามวนั เวลา ทําการตามปกติ
ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  

ในกรณีที#ผู้สนใจลงทนุในกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพเป็นครั 
งแรก บริษัทจดัการจะแจกจ่ายคู่มือภาษีซึ#งผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทุนมีหน้าที#ศึกษาและปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัดเพื#อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมอย่าง
ถกูต้อง  

5.2.2. วนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจตดิตอ่จองซื 
อหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการในระหวา่งวนัที# 14 – 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ บริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน โดยกรอกใบจองซื 
อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื 
อ พร้อม
ชําระเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน โดยวนัเสนอขายวนัสุดท้าย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื 
อเป็นเงินโอนเท่านั 
น
ภายในเวลา 15:30 น. 

5.2.3. วธีิการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ 

5.2.3.1. การกําหนดราคาขายหรือราคาสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ = 10 บาท  บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)   

5.2.3.2. วธีิการเสนอขายหรือสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ที#สนใจลงทนุหน่วยลงทนุสามารถสั#งซื 
อหน่วยลงทนุได้ที#บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน ได้
ตามวนัและเวลาที#ระบไุว้ในหนงัสือชี 
ชวน   

(2) ผู้ สั#งซื 
อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั 
งจํานวนให้แก่บริษัทจัดการ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสั#งซื 
อ
หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน 

(3) ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทุนที#มีถิ#นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื#องของข้อกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตา่งๆ ที#เกี#ยวเนื#องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผู้ สั#งซื 
อหน่วยลงทุนที#ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ 
จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อน 

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซื 
อครั 
งเดียวเตม็จํานวนที#สั#งซื 
อ โดยชําระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื#น
ใดที#บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้ สั#งซื 
อจะต้องลงวันที#ตามวันที#ที#สั#งซื 
อและขีดคร่อมเฉพาะสั#งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด เพื#อจองซื 
อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื#อ ที#อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สั#งซื 
อลงบน
ด้านหลงัของเช็คเพื#อความสะดวกในการตดิตอ่และเพื#อผลประโยชน์ของผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุ 

กรณีสั#งซื 
อด้วยวธีิอื#นที#มิใช่เงินโอน ผู้สั#งซื 
อจะต้องลงวนัที#ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั 
งแรกจะสิ 
นสดุลง ซึ#ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เพื#อจองซื 
อหน่วยลงทนุ” เป็นบญัชีกระแสรายวนั 
มีดงัตอ่ไปนี 
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั(มหาชน)       สํานกัลมุพินี                เลขที#บญัชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  สาขาอาคารควิเฮ้าส์ ลมุพินี เลขที#บญัชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู         เลขที#บญัชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮ้าส์ ลมุพินี  เลขที#บญัชี 539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู  เลขที#บญัชี 200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)   สาขาควิเฮ้าส์ ลมุพินี  เลขที#บญัชี 492-6-00046-6 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี#ยนแปลงเพิ#มเติมบญัชีดงักล่าว  โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการโดย
จะปิดประกาศ ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและสถานที#ตดิตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ 

 (2)    หลงัจากที#บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน ได้รับการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ พร้อมทั 
งเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุ
จากผู้สั#งซื 
อแล้ว บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน จะออกสําเนาใบคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั#งซื 
อ
ไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที#ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ#งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที#
สั#งซื 
อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ สั#งซื 
อหน่วยลงทุนทําการสั#งซื 
อหน่วยลงทุนในวนัทําการที#
สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที#วนัทําการที#สามารถเรียกเก็บเงินได้นั 
นเป็นวนั และ/หรือ เวลาที#ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไป
แล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะระงบัการซื 
อหน่วยลงทนุของผู้สั#งซื 
อนั 
น 

ในกรณีที#เช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั#งซื 
อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะ
ระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สั#งซื 
อนั 
น 

(4) ในการชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทุน ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มจํานวน จะหกัลบ
หนี 
กบับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหนึ#งเพื#อซื 
อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนี 
ที#บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการให้มีการหกัลบกลบหนี 
กนัก็
ได้ 

(5) ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุที#ได้ทําการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้วจะเพิกถอน
การสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจดัการจะอนญุาตให้เพิกถอนได้ 

(6) บริษัทจดัการจะนําเงินที#ได้รับจากการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที#บริษัทจดัการเปิดไว้เพื#อการนี 
 
ซึ#งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักล่าวทั 
งหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

5.2.5. การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุตามที#สั#งซื 
อและได้ชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวนแล้ว ในกรณีที#จํานวนเงินที#ระบใุนคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินที#บริษัทจดัการได้รับชําระบริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินที#ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที#การสั#งซื 
อหน่วยลงทุนนั 
นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที#ได้รับอนมุตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั#งซื 
อ
โดยใช้หลกัการ “จองซื 
อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที#ได้รับการสั#งซื 
อและเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีที#มี
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การสั#งซื 
อในวนัเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทนุที#สั#งซื 
อให้แก่ผู้ ซื 
อหน่วยลงทนุ 

ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการหยดุเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุในกรณีที#มีผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุเกินกว่า
จํานวนหน่วยลงทนุของโครงการตามที#ได้รับอนมุตัจิากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในวนัทําการถดัจากวนัที#มีผู้
สั#งซื 
อหน่วยลงทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิ 
นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัท
จดัการจะปิดประกาศแจ้งไว้ ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีที#บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนหรือชื#อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที#จะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างส่วนหรือทั 
งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ#งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด  เว้นแตบ่คุคลที#ได้รับการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม   
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 
(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 
(จ) กองทนุสํารองเลี 
ยงชีพ   
(ฉ) กองทนุรวมเพื#อผู้ลงทนุทั#วไป 
(ช) กองทนุตา่งประเทศที#มีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ซ) กองทนุอื#นใดที#มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ฌ)นิตบิคุคลที#จดัตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ)  ซึ#งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคล เช่น ธนาคารออมสิน  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ)บคุคลอื#นที#ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานเมื#อมีเหตจํุาเป็นและสมควร   

 

ให้ถือวา่บคุคลที#มีความสมัพนัธ์กนัดงัตอ่ไปนี 
เป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที#ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 

(ข) นิตบิคุคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิตบิคุคลนั 
นซึ#งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าว
ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดหรือความเป็น
หุ้นส่วนทั 
งหมด   

(ค) กองทนุส่วนบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ที#ไม่ใช่กองทนุสํารองเลี 
ยงชีพ 

(4) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 
น หลังจากที#นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื 
อหน่วยลงทุนของผู้
สั#งซื 
อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านั 
น โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษีให้แก่ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทํา
การถดัจากวนัสิ 
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก 
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5.2.6. การคืนเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เงื#อนไขที#กําหนดดงัตอ่ไปนี 
 

(1) กรณีที#การสั#งซื 
อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั 
นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั 
งหมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื 
อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ซื 
อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั#งจ่าย
เฉพาะในนามของผู้ จองซื 
อหน่วยลงทนุและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนําเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุตามเลขที#บญัชีที#ระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือดําเนินการโดยวิธีการอื#นใดขึ 
นอยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ภายใน 1 เดือนนบัตั 
งแตว่นัทําการถดัจากวนัสิ 
นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครั 
งแรกตามสดัส่วนของเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุ อนึ#ง สําหรับดอกเบี 
ยหรือผลประโยชน์ใดๆ ที#เกิดขึ 
นจากเงินที#ได้รับ
จากการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

(2) กรณีที#บริษัทจดัการต้องยตุโิครงการหลงัจากสิ 
นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั 
งแรกเนื#องจาก 

(ก) ไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถงึ 35 ราย  

(ข) ในกรณีที#เป็นกองทุนรวมเพื#อผู้ ลงทุนประเภทสถาบนั มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ ลงทนุได้ไม่ถึงสิบราย 
เว้นแต่เป็นกรณีที#เป็นการจําหน่ายหน่วยลงทนุทั 
งหมดให้แก่กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุน
ประกนัสงัคม  

(ค)    ในกรณีที#เป็นกองทุนรวมเพื#อผู้ ลงทุนทั#วไป  มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี#ยวกับ
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี#ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม และหน้าที#ของบริษัทจดัการ ทําให้ไม่สามารถจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวมได้  

 

บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื 
อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ซื 
อหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั#งจ่ายเฉพาะใน
นามของผู้ จองซื 
อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนําเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้สั#งซื 
อหน่วย
ลงทนุตามเลขที#บญัชีที#ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือดําเนินการโดยวิธีการอื#นใดขึ 
นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
ภายใน 1 เดือนนบัตั 
งแต่วนัทําการถดัจากวนัสิ 
นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื 
อ
หน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อันเนื#องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี 
ยในอตัราไม่ตํ#ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัที#ครบกําหนดเวลา
นั 
นจนถงึวนัที#บริษัทจดัการชําระเงินจํานวนดงักล่าวได้ครบถ้วน  ทั 
งนี 
 เว้นแต่สํานกังาน จะพิจารณาผ่อนผนั สั#งการเป็นอย่าง
อื#น  

ในกรณีที#บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการจดัตั 
งกองทนุรวมที#อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก บริษัทจดัการ
อาจยตุกิารขายหน่วยลงทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วย
ลงทนุดงักล่าวภายใน 7 วนันบัแตว่นัที#ยตุกิารขายหน่วยลงทนุนั 
น และให้การอนมุตัิให้จดัตั 
งกองทนุรวมสิ 
นสุดลงในวนัที#แจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ    และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที#เกิดขึ 
นจาก
เงินที#ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามสดัส่วนของเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่วนัที#การอนมุตัิให้
จดัตั 
งกองทนุรวมสิ 
นสดุลง และหากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว
ได้อนัเนื#องจากความผิดของบริษัทจดัการกองทนุรวมเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี 
ยในอตัราไม่ตํ#ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแตว่นัที#ครบกําหนดเวลานั 
นจนถงึวนัที#ชําระเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุจนครบถ้วน 
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5.2.7. เงื#อนไขการขายหน่วยลงทนุ 

5.2.7.1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุทั 
งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ#งดงัตอ่ไปนี 
 

(1) กรณีที#การสั#งซื 
อหน่วยลงทุนนั 
นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที#ได้รับอนมุตัจิากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที#บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ สั#งซื 
อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
ครบถ้วน 

 (3) กรณีที#มีผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน
กวา่หนึ#งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด  เว้นแตบ่คุคลที#ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็น  

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม   
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 
(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 
(จ) กองทนุสํารองเลี 
ยงชีพ   
(ฉ) กองทนุรวมเพื#อผู้ลงทนุทั#วไป 
(ช) กองทนุตา่งประเทศที#มีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ซ) กองทนุอื#นใดที#มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม(ก) ถงึ (ฉ)  
(ฌ)นิตบิคุคลที#จดัตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ)  ซึ#งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคล เช่น ธนาคารออมสิน  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ)บคุคลอื#นที#ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานเมื#อมีเหตจํุาเป็นและสมควร   

 

(4) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซื 
อหน่วยลงทนุของผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอก
เงิน เป็นต้น 

(5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะปฏิเสธการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที#บริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น 
ในกรณีที#บริษัทจดัการเหน็วา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที#การสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทั 
งนี 
เพื#อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และชื#อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 

5.2.7.2. เมื#อสิ 
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึ#งดงัต่อไปนี 
 ให้การ
อนมุตัิให้จดัตั 
งและจดัการกองทนุรวมของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอนัสิ 
นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุ
อนัสมควรและได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที#ขายได้มีจํานวนไม่มากพอที#จะทําให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลงทนุตอ่ไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทนุ จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือลกัษณะของผู้ลงทนุ ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที#
ได้รับอนมุตัจิากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ   

-19- 

เมื#อการอนมุตัจิดัตั 
งและจดัการกองทนุรวมสิ 
นสดุลง ให้บริษัทจดัการดําเนินการคืนเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ จองซื 
ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที#กําหนดไว้ในข้อ 5.2.6 “การคืนเงินค่าซื 
อหน่วย
ลงทนุ” 

5.2.7.3. บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา เข้าใจ และยินดีที#จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอียด และ 
วธีิการเงื#อนไขตา่งๆ ที#กําหนดในโครงการนี 
แล้ว 

            5.7.7.4 การลงทนุในกองทนุให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั#งซื 
อมีหน้าที#ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื#อนไข และ
วธีิการที#กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการกองทนุรวม
เกี#ยวกบัการเปลี#ยนแปลงวนั เวลาทําการขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบตัิที#เกี#ยวข้อง โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทั 
งนี 
 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 

5.2.8. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้ สั#งซื 
อจะต้องเปิดบญัชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื#อประโยชน์ในการติดต่อทํารายการซื 
อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้สั#งซื 
อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิด
บญัชีกองทนุอย่างถกูต้องและตามความจริง พร้อมทั 
งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื#นๆ ตามที#เหน็สมควร) ดงันี 
 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

ในกรณีที#ใช้สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสําเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องเป็นเอกสารหลกัฐานเพิ#มเตมิด้วย 

ในกรณีที#เป็นผู้ เยาว์ที#ยงัไม่ได้บรรลนิุตภิาวะ ให้ใช้เอกสารหลกัฐานเป็นสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์ พร้อมทั 
งเอกสาร
หลกัฐานที#กล่าวมาในวรรคหนึ#งและวรรคที#สองข้างต้นของบดิาหรือมารดาของผู้ เยาว์ 

(2) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื#อและเลขที#บญัชี (ในกรณีที#มีความประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนที#ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื#นใดที#บริษัทจดัการเหน็สมควร  

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว 

(1) สําเนาใบตา่งด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื#อและเลขที#บญัชี (ในกรณีที#มีความประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนที#ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอื#นใดที#บริษัทจดัการเหน็สมควร  
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หมายเหต ุ: เอกสารสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื#อและเลขที#บญัชี (ในกรณีที#มีความ
ประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที#ไม่ได้รับการจดัสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเข้า
บญัชี)  

หากเป็นบญัชีธนาคารที#เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สํานกัหกับญัชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั#งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนําเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเลขที#บญัชีที#ระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชี
กองทนุ หรือดําเนินการโดยวธีิการอื#นใดขึ 
นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารที#เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อื#นๆ ได้ 4 ธนาคารเท่านั 
น ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) นอกเหนือจาก 4 ธนาคารที#กล่าวมา
ข้างต้นนี 
 บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื 
อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั#งจ่าย
เฉพาะในนามของผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนําเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามเลขที#บญัชีที#ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือดําเนินการโดยวิธีการอื#นใดขึ 
นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามอตัราที#ธนาคารพาณิชย์กําหนด โดยตดัจ่ายจากจํานวนเงินที#จะโอนเข้าบญัชีนั 
นๆ  

หากมีการเปลี#ยนแปลงหรือเพิ#มเตมิธนาคารหรือวธีิที#ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะติด
ประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ รวมทั 
งเผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั�งแรก 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั�งแรก 

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  
- วธีิการอื#นๆ เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั�งแรก 

6.2.1. วธีิการขอรับหนงัสือชี 
ชวน ใบคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้ สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หนังสือชี 
ชวน
ส่วนข้อมลูโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ ได้ที#บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อ
คืน ตามวนั เวลา ทําการตามปกตขิองบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน   

สําหรับผู้ลงทนุที#ยังไม่เคยมีบญัชีกองทนุ จะต้องเปิดบญัชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอ
เปิดบญัชีกองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทนุ 

6.2.2. วนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะกําหนดวนัเริ#มรับคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุภายใน 15  วนัทําการ นบัตั 
งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ
รวม โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัที#เป็นวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน 
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บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุจะรับคําสั#งซื 
อหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตั 
งแต่
เวลาเริ#มทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ  จนถึงเวลา 15.30 น. ของทกุวนัทํา
การซื 
อขาย ณ บริษัทจดัการ หรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคําสั#งซื 
อให้ครบถ้วนและแนบ
เอกสารหลกัฐานในการซื 
อหน่วยลงทนุ พร้อมชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุ รวมถึงชุดเปิดบญัชีกองทนุ (กรณีที#ยงัไม่เคย
เปิดบญัชีกองทนุ)   

การสั#งซื 
อหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือวา่เป็นการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 
อขายถดัไป 

ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะปรับปรุงเปลี#ยนแปลงวนัและเวลาการรับคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามที#บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน ทั 
งนี 
 เป็นไปเพื#อความเหมาะสม หรือเพื#อประโยชน์แก่กองทนุรวม 

6.2.3. วธีิการซื 
อและชําระเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 วธีิการขายหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน 

(1)  ผู้ ลงทุนสามารถสั#งซื 
อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงิน และกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสั#งซื 
อหน่วย
ลงทุน” และ “คําขอเปิดบญัชีกองทุน” (เฉพาะผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที#จัดตั 
งและจัดการโดยบริษัท
จดัการเป็นครั 
งแรก) หรือเอกสารอื#นใดที#บริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ#มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุทั 
งจํานวนให้บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 
อคืน
หน่วยลงทุน โดยสามารถส่งคําสั#งซื 
อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในทุกวนัทําการภายในเวลา 15.30 น. ที#บริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ หรือทางโทรสารของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ หรือโดยวธีิการอื#นใดที#บริษัทจดัการยอมรับ 

 การสั#งซื 
อหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ให้ถือวา่เป็นการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 
อขายนั 
น ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที#คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที#คํานวณได้เมื#อสิ 
นวันทําการซื 
อขายหน่วยลงทุนนั 
น เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ และเป็นราคาที#รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

การสั#งซื 
อหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 
อขายถดัไปตาม
ราคาขายหน่วยลงทุนซึ#งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที#คํานวณได้เมื#อสิ 
นวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทุนถัดไป เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณและเป็นราคาที#รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทั 
งนี 
 ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุจะต้องลงลายมือชื#อในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือแบบฟอร์ม หรือเอกสารอื#น
ใดที#บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื 
อและ/หรือขาย
คืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื#อการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ/
หรือเพื#อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื#อของผู้ ถือหน่วยลงทุนที#แสดงมติเมื#อตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ 
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2)  ผู้สั#งซื 
อสามารถชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั#งหกับญัชีธนาคารที#สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับบริษัทจัดการ หรือสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 
อคืนที#รับคํา
สั#งซื 
อเทา่นั 
น ในกรณีที#เป็นเช็คหรือดราฟต์ จะต้องขีดคร่อมเฉพาะสั#งจ่าย “บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เพื#อ
จองซื 
อหน่วยลงทนุ” ที#บริษัทจดัการเปิดขึ 
น 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั(มหาชน)   สํานกัลมุพินี  เลขที#บญัชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  สาขาอาคารควิเฮ้าส์ ลมุพินี เลขที#บญัชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู         เลขที#บญัชี 064-1-06608-7 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาควิเฮ้าส์ ลมุพินี  เลขที#บญัชี 539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู  เลขที#บญัชี 200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)   สาขาควิเฮ้าส์ ลมุพินี  เลขที#บญัชี 492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาอาคารสาทร ซตีิ 
  เลขที#บญัชี 004-1-10428-2 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)    สาขา อาคารไทยวา   เลขที#บญัชี 794-3-63067-8 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสํานกัสีลม   เลขที#บญัชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่         เลขที#บญัชี 000-113-000-003-33 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี#ยนแปลงเพิ#มเติมบญัชีดงักล่าว  โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการ
โดยจะปิดประกาศ ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการ และสถานที#ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วย
ลงทนุ 
ทั 
งนี 
 ผู้ สั#งซื 
อต้องชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั#งหกับญัชีธนาคาร ให้บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน ภายในเวลา 15:30 น. ของวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุ 

(3)  ในกรณีที#เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั 
งแรก ไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะยกเลิก
คําสั#งซื 
อนั 
นๆ ทนัที พร้อมทั 
งแจ้งผู้สั#งซื 
อ หรือดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนที#รับคําสั#งซื 
อแจ้งผู้
สั#งซื 
อทางโทรศพัท์หรือด้วยวธีิการอื#นใด ภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุนั 
น โดยผู้ลงทนุที#
จะสั#งซื 
อต้องกรอกรายละเอียดในคําสั#งซื 
อใหม่เพื#อส่งให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน 

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั#งซื 
อทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัทํา
การนบัตั 
งแตว่นัถดัจากวนัคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
ทั 
งนี 
 สิทธิในหน่วยลงทนุของผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุจะเกิดขึ 
นตอ่เมื#อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้ทําการบนัทกึ
รายการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุของผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(5)  ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุที#ได้ทําการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้วจะเพิก
ถอนการสั#งซื 
อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจดัการจะอนญุาตให้เพิก
ถอนได้ 

(6)  การเพิ#มจํานวนหน่วยลงทุนที#ขายได้แล้ว จะกระทําในวนัทําการถัดจากวนัที#คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
จํานวนนั 
น 

(7) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะปฏิเสธการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ ในกรณีที#บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
สั#งซื 
อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื#อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

6.2.3.2 วธีิการขายหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบโทรศพัท์  

บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการดังกล่าว เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ 
เงื#อนไข ขั 
นตอน และวธีิการที#บริษัทกําหนด ซึ#งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนเริ#มให้บริการ โดยติด
ประกาศดงักล่าว ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และประกาศในว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

 



หนงัสือชี 
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ                                             กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื#อการเลี 
ยงชีพ   

-23- 

6.2.3.3 วธีิการขายหน่วยลงทนุโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)  

บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการดังกล่าว เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ 
เงื#อนไข ขั 
นตอน และวธีิการที#บริษัทกําหนด ซึ#งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ#มให้บริการ โดย
ตดิประกาศดงักล่าว ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และประกาศในว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

6.2.3.4 วธีิการขายหน่วยลงทนุโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์อื#น ๆ  

บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการดังกล่าว เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ 
เงื#อนไข ขั 
นตอน และวิธีการที#บริษัทกําหนด ซึ#งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ#ม
ให้บริการ โดยติดประกาศดงักล่าว ณ ที#ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 
อคืน และ
ประกาศในวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

6.2.3.5 การซื 
อหน่วยลงทนุแบบตอ่เนื#อง 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการดังกล่าว เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ 
เงื#อนไข ขั 
นตอน และวธีิการที#บริษัทกําหนด ซึ#งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ#มให้บริการ โดย
ตดิประกาศดงักล่าว ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และประกาศในว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
ผู้ลงทนุที#ประสงค์จะลงทนุเป็นรายงวด สมํ#าเสมอ โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือโดยวิธีอื#นใดที#
บริษัทจดัการกําหนดขึ 
นเพื#อซื 
อหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเป็นประจํา จะต้องกรอกคําขอใช้บริการดงักล่าวได้ที#
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืน 

6.2.3.6 การขายหน่วยลงทนุโดยวธีิการอื#นๆ เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
 บริษัทจดัการอาจเพิ#มเตมิวธีิการขายหน่วยลงทนุโดยวิธีอื#นๆ เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการเพิ#มเติมวิธีการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการ ทั 
งนี 
 
บริษัทจดัการจะแจ้งถึงวิธีการขายหน่วยลงทนุนั 
นๆ ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สถานที#
ตดิตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ ของบริษัทจดัการ 

6.2.4 ราคาขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที#คํานวณได้ ณ สิ 
นวนัทําการขายหน่วยลงทนุนั 
น โดยเป็นราคาที#ได้รับการรับรอง
จากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

6.3 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุตามที#สั#งซื 
อและได้ชําระเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวนแล้ว ในกรณีที#จํานวนเงินที#ระบใุนคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินที#บริษัทจดัการได้รับชําระบริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินที#ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที#การสั#งซื 
อหน่วยลงทุนนั 
นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที#ได้รับอนมุตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั#งซื 
อ
โดยใช้หลกัการ “จองซื 
อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที#ได้รับการสั#งซื 
อและเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีที#มี
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การสั#งซื 
อในวนัเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทนุที#สั#งซื 
อให้แก่ผู้ ซื 
อหน่วยลงทนุ 

(2)       ในกรณีที#บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็วา่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนหรือชื#อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที#จะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างส่วนหรือทั 
งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

                (3)    บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ#งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด เว้นแตบ่คุคลที#ได้รับการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม   
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 
(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ 
(จ) กองทนุสํารองเลี 
ยงชีพ   
(ฉ) กองทนุรวมเพื#อผู้ลงทนุทั#วไป 
(ช) กองทนุตา่งประเทศที#มีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ซ) กองทนุอื#นใดที#มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ)  
(ฌ)นิติบุคคลที#จัดตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ)  ซึ#งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ

บคุคล เช่น ธนาคารออมสิน  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ)บคุคลอื#นที#ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานเมื#อมีเหตจํุาเป็นและสมควร   

  

ให้ถือวา่บคุคลที#มีความสมัพนัธ์กนัดงัตอ่ไปนี 
เป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที#ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 

(ข) นิตบิคุคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั 
นซึ#งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่
วา่ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วน
ทั 
งหมด   

(ค) กองทนุส่วนบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ที#ไม่ใช่กองทนุสํารองเลี 
ยงชีพ 

(4) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 
น หลังจากที#นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื 
อหน่วยลงทุนของผู้
สั#งซื 
อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านั 
น โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้สั#งซื 
อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัทําการขายหน่วยลงทนุ 

7 การรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการดงัตอ่ไปนี 
 

7.1 ช่องทางการรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  
- วธีิการอื#นๆ เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนเพิ#มเตมิ 

บริษัทจัดการจะเริ#มรับซื 
อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 
งแรกภายใน 30 วนันับตั 
งแต่วนัถัดจากวนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

7.3 วธีิการรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

รับซื 
อคืนหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

7.4 รายละเอียดวธีิการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนเพิ#มเตมิ 

การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั 
นผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที#ที#
จะต้องศกึษา และปฏิบตัติามข้อกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7.4.1    การรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน 

 (1)    ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั#งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที#บริษัทจดัการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนได้ทุกวนัทํา
การ ในระหวา่งเวลาเปิดทําการของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน จนถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลา
อื#นใดที#บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ โดยใช้ราคารับซื 
อคืน
หน่วยลงทนุที#คํานวณได้ ณ สิ 
นวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุ ซึ#งเป็นราคาที#ได้รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงวนัและเวลาของวนัที#เปิดรับคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุ ตามที#ได้แจ้ง
ไว้ในหนงัสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะทําการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั#งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยส่งคําสั#งขายคืน และหลกัฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจน โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุที#จะขายคืนหรือจํานวนเงิน
ที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุซึ#งบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  ที#
รับคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

ทั 
งนี 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์ม
ขายคืนหน่วยลงทนุ พร้อมทั 
งแนบเอกสารหลกัฐานตามที#บริษัทจดัการกําหนด และจะต้องปฏิบตัิตามเงื#อนไขที#บริษัท
จดัการระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักล่าว และผู้ ถือหน่วยลงทนุที#ใช้บริการซื 
อขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะต้อง
ยอมรับและผูกพนัตามเงื#อนไข และ/หรือ ที#จะแก้ไขเพิ#มเติมเปลี#ยนแปลงในอนาคต ซึ#งรวมถึงการยอมรับความเสี#ยง
ใดๆ  ที#อาจเกิดขึ 
นอนัเนื#องมาจากความขดัข้องของระบบ 

(3)  ในกรณีที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุที#จะขายคืน หรือจํานวนเงินที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในใบคําสั#งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที#ปรากฏอยู่ในรายการที#บนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วย ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที#จะขายคืนหน่วยลงทุนทั 
งหมดเท่าที#ปรากฏอยู่ใน
รายการที#บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั 
น 

(4)  บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทําการตรวจสอบรายการสั#งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู
หน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ ยกเลิกหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมกบัออกหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการนบัตั 
งแตว่นัถดัจากวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุนั 
น ๆ 

ทั 
งนี 
 สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 
นต่อเมื#อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบันทึก
รายการสั#งขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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(5)  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการ นบัตั 
งแต่วนัถดัจากวนัทําการ
ซื 
อขายหน่วยลงทนุ ตามวธีิที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในแบบคําขอเปิดบญัชี 

(6)   ในกรณีที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื#นคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 
อคืน และ
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัท
จดัการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั#งซื 
อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ”  ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอ
ยกเลิกคําสั#งขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดที#บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อ
คืน ที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื#นคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั 
งนี 
 การยกเลิกคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื#อ
ได้รับการอนมุตัจิากบริษัทจดัการก่อนเทา่นั 
น 

(7)   การลดจํานวนหน่วยลงทนุที#รับซื 
อคืนจะกระทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุจํานวนนั 
น 

7.4.2   การรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบโทรศพัท์  

บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการดังกล่าว เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื#อนไข 
ขั 
นตอน และวิธีการที#บริษัทกําหนด ซึ#งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัท
จดัการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ#มให้บริการ โดยติดประกาศดงักล่าว 
ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และประกาศในว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือ
เป็นการแก้ไขโครงการ 

7.4.3   การรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) 

บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการดังกล่าว เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื#อนไข 
ขั 
นตอน และวิธีการที#บริษัทกําหนด ซึ#งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัท
จดัการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริ#มให้บริการ โดยติดประกาศดงักล่าว 
ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และประกาศในว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือ
เป็นการแก้ไขโครงการ 

7.4.4   การรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุโดยวธีิการอื#น ๆ เพื#ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 

บริษัทจดัการอาจเพิ#มเตมิวธีิการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุโดยวธีิอื#น ๆ เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในอนาคต เช่น วธีิการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ 
(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื#องฝากถอนเงินอตัโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine)  เป็นต้น โดยไม่ถือวา่การเพิ#มเตมิวธีิการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการ 
ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการจะแจ้งถงึวธีิการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุนั 
น ๆ ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

7.5 ระยะเวลาในการรับซื �อคืน 

ทกุวนัทําการ 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื �อคืน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั#งขายคืนหน่วยลงทนุได้ที#บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนได้ทกุวนัทําการ ในระหว่าง
เวลาเปิดทําการของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนจนถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื#นใดที#บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเริ#มรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุภายหลงัปิด
การเสนอขายครั 
งแรกภายใน  30 วนัทําการ  
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ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงวนัและเวลาของวนัที#เปิดรับคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะทําการ
ปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7.8 รายละเอียดเพิ#มเตมิ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงวนัและเวลาในการรับซื 
อคืน หรือปรับปรุง เพิ#มเติมวิธีการขายคืนและการรับเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั 
งนี 
เพื#อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัดําเนินการดงักล่าว ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซื 
อคืนทกุแหง่ พร้อมทั 
งลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

7.9 รายละเอียดเพิ#มเตมิ 

การรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่รับซื 
อคืนหน่วยลงทนุให้ตามที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ในคํา
ขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือใบคําสั#งขาย  

หมายเหต ุ: เอกสารสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร / หลกัฐานจากธนาคารแสดงชื#อและเลขที#บญัชี (ในกรณีที#มีความประสงค์
จะรับเงินคืนในส่วนที#ไม่ได้รับการจดัสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเข้าบญัชี)  

หากเป็นบญัชีธนาคารที#เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สํานกัหกับญัชีกรุงเทพ) บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั#งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนําเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเลขที#บญัชีที#ระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน 
หรือดําเนินการโดยวธีิการอื#นใดขึ 
นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

หากเป็นบญัชีธนาคารที#เปิดในเขตต่างจงัหวดั ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้เป็นบญัชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ/ผลประโยชน์
อื#นๆ ได้ 10 ธนาคารเท่านั 
น ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน), ธนาคาร
กสิกรไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากดั 
(มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคาร
เกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) นอกเหนือจาก 10 ธนาคารที#กล่าวมาข้างต้นนี 
 บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื 
อหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั#งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือนําเงินดงักล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเลขที#บัญชีที#ระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน หรือ
ดําเนินการโดยวธีิการอื#นใดขึ 
นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมในการโอนเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที#ธนาคารพาณิชย์กําหนด โดยตดัจ่ายจากจํานวนเงินที#จะโอน
เข้าบญัชีนั 
นๆ  

หากมีการเปลี#ยนแปลงหรือเพิ#มเติมธนาคารหรือวิธีที#ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะติด
ประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ รวมทั 
งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
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8 การสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจจดัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยปิด
ประกาศที#สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที#จะหยุดรับคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุเป็นการชั#วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที#บริษัทพิจารณาเห็นว่าการ
หยดุรับคําสั#งสบัเปลี#ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยปิดประกาศที#สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ 

8.1 ช่องทางการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  
- วธีิการอื#นๆ เพื#อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2  รายละเอียดการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนเพิ#มเตมิ  

การสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ#ง (กองทนุต้นทาง) เพื#อซื 
อหน่วยลงทนุของกองทนุ
อีกกองทนุหนึ#ง (กองทนุปลายทาง) ตามเงื#อนไขที#ระบุไว้ในโครงการการจดัการกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะนําเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซื 
อหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทาง สําหรับเกณฑ์การคํานวณต้นทนุในการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพแต่ละครั 
ง 
จะใช้วิธีต้นทนุถวัเฉลี#ย (Average Cost) หรือตามหลกัเกณฑ์อื#นใดที#สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานที#เกี#ยวข้องกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี#ยนการถือครองหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ ซึ#งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ และ/หรือกองทุนรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื#น และ/หรือกองทนุรวมทั#วไป ซึ#งอยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามกองทนุที#บริษัทจดัการกําหนดให้มีการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุได้ 

การสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุกรณีการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก ซึ#งมาจากการสั#งซื 
อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอื#นภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื#อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก หรือหวัข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั 
งแรก หรือหวัข้อการสับเปลี#ยนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอื#นนั 
น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
จดัการเป็นอย่างอื#น 

การสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั 
งแรก บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดให้บริการ ที#ที#ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที#
ตดิตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน 

8.2.1  วธีิการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุได้ที#บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืน และ/หรือช่องทาง
บริการอื#น/วิธีการอื#นใดตามที#บริษัทจดัการกําหนดเพิ#มเติม ตามวนัและเวลาในข้อ 8.2.2 เรื#องวนัและเวลาในการสบัเปลี#ยน
หน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนนี �เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที#ประสงค์จะสับเปลี#ยนหน่วยลงทนุจากกองทุนนี 
 ไปยังกองทนุอื#นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ หรือ
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื#น สามารถสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดในคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ 
หรือเอกสารอื#นใดที#บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) (ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ที#บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
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รับซื 
อคืนในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื#น ที#บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ#มเติมในอนาคต)  พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนที#บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที#บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และ
บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินที#ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี#ยน
หน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี) ไปชําระค่าซื 
อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที#ระบุไว้ในคําสั#งสับเปลี#ยนหน่วย
ลงทนุ หรือเอกสารอื#นใดที#บริษัทจดัการกําหนด เมื#อเจ้าหน้าที#ตรวจคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที#จะส่ง
มอบสําเนาคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป 

เมื#อบริษัทจดัการได้ทํารายการสับเปลี#ยนแล้ว ผู้สั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตให้ดําเนินการเป็นอย่างอื#นได้ 

ทั 
งนี 
 การสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพออก อาจมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ดงันั 
น ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที#ต้องศกึษา และปฏิบตัติามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทุนนี �เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที#ประสงค์จะสับเปลี#ยนหน่วยลงทนุจากกองทุนรวมอื#นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการอื#น มายงักองทนุนี 
 สามารถขอรับหนงัสือชี 
ชวน คู่มือผู้ลงทนุ คําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ หรือ
เอกสารอื#นใดที#บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ได้ที#ที#ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน ในวนั
และเวลาทําการ หรือช่องทางอื#น ที#บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ#มเติมในอนาคต และสามารถสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารอื#นใดที#บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนที#บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที#บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 
อคืน เมื#อ
เจ้าหน้าที#ตรวจคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที#จะส่งมอบสําเนาคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป 

เมื#อบริษัทจดัการได้ทํารายการสับเปลี#ยนแล้ว ผู้สั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตให้ดําเนินการเป็นอย่างอื#นได้ 

สําหรับผู้สั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุที#ยังไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทนุรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเปิดบญัชีกองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั 
งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจดัการเป็นอย่างอื#น 

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทุนนี �เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ โดยส่งคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุล่วงหน้าและหลกัฐานการสบัเปลี#ยนหน่วย
ลงทนุล่วงหน้าซึ#งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.1 การรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื 
อคืน 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการที#บริษัทจดัการ
ไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระคา่ซื 
อขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการจะแจ้งวนัเริ#มทําการสับเปลี#ยนหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน รวมทั 
งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงวนัและเวลาทําการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที#บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซื 
อคืน รวมทั 
งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

กรณีกองทุนนี �เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้สนใจลงทนุสามารถสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุได้ตามเงื#อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ ระหวา่งเวลาเริ#มทําการถงึ 15:30 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการที#บริษัทจดัการ
ไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระคา่ซื 
อขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะแจ้งวนัเริ#มทําการสับเปลี#ยนหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน รวมทั 
งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงวนัและเวลาทําการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที#บริษัทจัดการ
เหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื 
อคืน รวมทั 
งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

8.2.3 ราคาสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทุนนี �เป็นกองทุนต้นทาง 

ราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที#ใช้คํานวณราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทุน ที#คํานวณได้ ณ สิ 
นวนัทําการที#
บริษัทจัดการได้รับคําสั#งสับเปลี#ยนหรือเอกสารอื#นใดที#บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ที#สมบูรณ์ และได้ทํารายการสบัเปลี#ยน
เรียบร้อยแล้ว หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

กรณีกองทุนนี �เป็นกองทุนปลายทาง 

กรณีสบัเปลี#ยนจากกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที#ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ ที#คํานวณได้ ณ สิ 
นวนัทําการของวนัก่อนวนัที#
กองทนุได้รับชําระเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

กรณีสบัเปลี#ยนจากกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื#น 

ราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที#ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ ที#คํานวณได้ ณ สิ 
นวนัทําการของวนัที#กองทนุ
ได้รับชําระเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

เงื#อนไขในการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
คา่ธรรมเนียมที#เกี#ยวข้องจากผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามอตัราและวธีิการที#บริษัทจดัการกําหนด 

2. ในกรณีที#จํานวนหน่วยลงทุนที#ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี#ยน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที#ปรากฏอยู่ในรายการที#
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนทั 
งหมด
เทา่ที#ปรากฎอยู่ในรายการที#บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

เงื#อนไขอื#น ๆ  

1. บริษัทจดัการอาจเปลี#ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ#มเติมวิธีการ และช่องทางในการให้บริการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ เพื#อเพิ#ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัท
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จดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเปลี#ยนแปลง ที#ที#ทําการทกุแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที#ตดิตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะปรับปรุงเปลี#ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุเพื#อความเหมาะสม หรือเพื#อ
ประโยชน์แก่กองทนุโดยรวม โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการ และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี#ยนแปลง โดยติดประกาศที#ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที#ติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

3. บริษัทจดัการจะไม่สบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื#อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืน
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” “การไม่ขายหรือไม่รับซื 
อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั#งซื 
อหรือคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุ” และ “การหยุด
รับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ” หรือกรณีอื#นใดที#บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที#บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสั#งสบัเปลี#ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความเสี#ยงทางกฎหมาย หรือความเสี#ยงต่อชื#อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที#จะไม่ดําเนินการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนนั 
น ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ สั#งสับเปลี#ยนก่อนการ
ดําเนินการ 

9 การชําระค่ารับซื �อคืน สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื#นแทนเงนิ 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื#นแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขั 
นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั 
นตอนที#กําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

10 การเลื#อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื#อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที#ได้มีคําสั#งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี 
  

(1) บริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที#ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที#ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกต ิซึ#งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2) มีคําสั#งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที#บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทุนที#ไม่ถูกต้องนั 
นต่างจาก
ราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุที#ถูกต้องตั 
งแต่หนึ#งสตางค์ขึ 
นไปและคิดเป็นอตัราตั 
งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 
อคืนหน่วย
ลงทนุที#ถกูต้อง 

(3) มีคําสั#งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที#บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื 
อคืนหน่วย
ลงทนุที#ไม่ถูกต้องนั 
นต่างจากราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุที#ถูกต้องตั 
งแต่หนึ#งสตางค์ขึ 
นไป และคิดเป็นอตัราตั 
งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง 

การเลื#อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื#อนได้ไม่เกิน 10 
วนัทําการนับตั 
งแต่วนัทําการถัดจากวนัที#มีคําสั#งขายคืนหน่วยลงทุนนั 
น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทั 
งนี 
 การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 
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- แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที#มีคําสั#งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื#อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื#นและผู้ลงทนุทั#วไปให้ทราบเรื#องดงักล่าวด้วยวธีิการใด ๆ โดยพลนั 

- แจ้งการเลื#อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื#องดงักล่าว พร้อมทั 
งแสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 

- ในระหว่างที#บริษัทจัดการเลื#อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนั 
น หากถึงวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทุนวนัอื#น 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั#งขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุนั 
น ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการจะต้อง
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที#ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิ 
นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุที#สั#งขายคืนหน่วยลงทนุในวนันั 
นๆ ตอ่ไป 

11 การไม่ขายไม่รับซื �อคืนไม่สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนตามสั#ง 

11.1 บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซื 
อคืน หรือไม่รับสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุตามคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสับเปลี#ยน
หน่วยลงทนุที#ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที#ปรากฏ
เหตดุงัตอ่ไปนี 
 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซื 
อขายหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื 
อขายได้ตามปกต ิ

(2) เมื#อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
เปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอื#นใดเพื#อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั 
งนี 
 บริษัท
จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื 
อคืน หรือไม่รับสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนตามคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสับเปลี#ยน
หน่วยลงทุนที#ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี 
ได้ไม่
เกิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที#กองทนุรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.วา่ด้วยการลงทนุในหรือมีไว้ซึ#งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื#อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ และการ
กําหนดอตัราส่วนการลงทนุ เมื#อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี 
เกิดขึ 
นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุรวมดงักล่าวอย่าง
มีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซื 
อขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื 
อขายได้ตามปกติ ทั 
งนี 
  เฉพาะกรณีที#กองทนุรวมได้
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที#ซื 
อขายในตลาดซื 
อขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ที#ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกต ิ

(ค) มีเหตทีุ#ทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที#ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ#งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(ง) ในกรณีที#กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ#งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศและกองทนุรวมต่างประเทศนั 
น
หยุดรับคําสั#งซื 
อหรือขายคืนหน่วยลงทนุหรือไม่ขายหรือไม่รับซื 
อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั#งซื 
อหรือคําสั#งขาย
คืนหน่วยลงทนุที#รับไว้แล้ว 
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั#งซื 
อหน่วยลงทุนที#รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั#งซื 
อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เนื#องจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี 
 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนั 
น ๆ มีส่วนเกี#ยวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี 
 

1. การกระทําที#เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี#ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทําที#เป็นการปฏิบัติตามคําสั#งเกี#ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื#อทราบข้อเท็จจริงเกี#ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคญั 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื 
อคืน หรือไม่รับสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุตามคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#ง
สบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนที#ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน 
ตามข้อ (1) (2) หรือ (3) ณ ที#ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที#ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อ
คืนที#ใช้ในการซื 
อขาย หรือสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที#ได้มีคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#ง
สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื 
อคืน หรือไม่รับสับเปลี#ยนหน่วย
ลงทนุตามคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุที#ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน 
หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทั 
งแสดงเหตผุลและรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนั 
นให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที#บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื 
อคืน หรือไม่รับสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนตามคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#ง
สบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุที#ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืนหรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ 
(3) เกินหนึ#งวนัทําการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ และ
รายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนั 
นให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุน รวมทั 
งแจ้งการเปิดรับคําสั#งซื 
อ 
คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีที#สามารถกระทําได้ด้วย 

ในกรณีที#บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื 
อคืน หรือไม่รับสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนตามคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#ง
สบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุที#ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุก็ได้ 

11.2 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสั#งซื 
อหรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุที#ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั#งซื 
อ
หรือคําสั#งสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที#บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วย
ลงทนุที#ไม่ถูกต้องนั 
นต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที#ถูกต้องตั 
งแต่หนึ#งสตางค์ขึ 
นไป และคิดเป็นอตัราตั 
งแต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทนุหรือหยุดรับคําสั#งซื 
อหรือคําสั#ง
สบัเปลี#ยนหน่วยลงทุน ณ ที#ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที#ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 
อ
คืนที#ใช้ในการซื 
อขายหรือสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ที#ได้มีคําสั#งซื 
อหรือคําสั#งสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนทราบโดย
พลนั 
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12 การหยุดขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

เพื#อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที#มีความจําเป็นเพื#อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื#อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยุดรับคํา
สั#งซื 
อ คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได้เป็นการชั#วคราวตามระยะเวลาที#เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั#งซื 
อ 
คําสั#งขายคืน หรือคําสั#งสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

13 เงื#อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพไม่สามารถโอนได้ 

ทั 
งนี 
 การโอนหน่วยลงทนุต้องไม่ทําให้การถือหน่วยลงทนุของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี#ยวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าที#ของ
บริษัทจดัการ  เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก  

14 การจ่ายเงนิปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล 

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : ไม่มี 

14.3 กําหนดเวลา วธีิการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที#เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั# งซื �อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

15.1 ค่าธรรมเนียม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที#ประมาณการได้ที#เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั �งหมด) 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 
งหมดที#เรียกเก็บจากกองทนุจะไม่เกินอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม 

15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที#เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั 
งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั 
งหมด ทั 
งนี 
 มูลค่าหนี 
สินทั 
งหมดไม่รวม
คา่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที#คํานวณ 

15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั 
งหมด หกัด้วยมูลค่าหนี 
สินทั 
งหมด ทั 
งนี 
 มลูค่าหนี 
สินทั 
งหมดไม่รวม
คา่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที#คํานวณ 
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15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั 
งหมด หกัด้วยมูลค่าหนี 
สินทั 
งหมด ทั 
งนี 
 มูลค่าหนี 
สินทั 
งหมดไม่รวม
คา่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที#คํานวณ 

15.2.4 คา่ธรรมเนียมที#ปรึกษาการลงทนุ : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไม่มี 

15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : ไม่มี 

15.2.6 คา่ใช้จ่ายที#เกี#ยวเนื#องกบักองทนุ: 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

(1) คา่ใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั 
งแรก และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการเสนอ
ขายครั 
งแรก เช่น คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือคา่สื#อโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การส่งเสริมการขาย การจดัอบรม
เผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทนุ เป็นต้น ตามที#จ่ายจริง แต่
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(2) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมที#เกี#ยวข้องในการจดัตั 
งกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตั 
งกองทนุและจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ที#ปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตั 
งกองทนุ เป็นต้น 

(3) คา่แปลหนงัสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(4) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

(5) คา่ที#ปรึกษากฎหมาย 

(6) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทนุ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุและแบบฟอร์มอื#นๆ ที#เกี#ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื#นๆที#เกี#ยวเนื#องกบักองทนุ 

(7) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึงผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

(8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวนัหรือ
สิ#งพิมพ์อื#นใด 

(9) คา่ใช้จ่าย และ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที#เกี#ยวกบัการซื 
อขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้า
ซื 
อขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเสี#ยงเนื#องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยน และ/หรือ อตัราดอกเบี 
ย เป็น
ต้น 

(10) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทเิช่น คา่ใช้จ่ายที#เกิดขึ 
นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื#อการ
รับชําระหนี 
ใดๆ ของกองทนุ และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที#ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการ
ปฏิบตัิหน้าที#หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื#อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ
เมื#อได้รับคําสั#งจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
ในการดําเนินคดีทางศาลเพื#อรักษาสิทธิของกองทนุ เป็นต้น 
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(11) คา่จดัเตรียมรายงานตา่งๆ สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที#เกิดขึ 
นจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที#มี
อํานาจตามกฎหมาย 

(12) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั ที#นอกเหนือจากการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการ การ
ปิดสมดุทะเบียนเพื#อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(13) คา่ใช้จ่ายเกี#ยวเนื#องจากการเปลี#ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

(14) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(15) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซื 
อหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นต้น 

(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายที#เกี#ยวข้องกับการทํารายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื#นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ คา่จดทะเบียนกบัผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั 
งคา่ใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที#เกี#ยวเนื#องกบั
การจดัหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดแูล รักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ#งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ของกองทนุที#
นอกเหนือไปจากที#ระบไุว้ในข้อ 15.2.2  "คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น 

(17) คา่ใช้จ่ายที#เกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) 

(18) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลิกกองทนุ 

(19) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื#นๆ ที#เกี#ยวเนื#องกบักองทนุ 

หมายเหต ุ

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั 
งหมดเป็นอตัราที#ยงัไม่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ#ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื#นใดในทํานองเดียวกนั  

คา่ใช้จ่ายในรูปคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคํานวณ
ทกุวนัและจะเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  ทั 
งนี 
การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี#ยนได้ตามความเหมาะสมโดย
ถือประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั 

ค่าใช้จ่ายข้อ15.2.6 (1 – 19) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที#จ่ายจริง และในทางบญัชีจะพิจารณาตดัจ่ายทั 
งจํานวนหรือทยอย
ตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเฉลี#ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที#จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั 
นหรือตามระยะเวลาที#
เหมาะสม  

ทั 
งนี 
การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที#กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตแหง่ประเทศไทย อนึ#ง หากมีการเปลี#ยนแปลงเกี#ยวกบัภาษีมลูค่าเพิ#ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื#นใดในทํานองเดียวกนั 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักล่าว โดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

15.3. ค่าธรรมเนียมที#เรียกเก็บจากผู้สั# งซื �อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที#ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
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15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ (Back – End Fee) : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที#ใช้คํานวณราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี#ยนเข้ากองทนุ (Switching In)   : ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี#ยนออกจากกองทนุ (Swithching Out) : มี 

- สบัเปลี#ยนออกไปกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ    : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

- สบัเปลี#ยนออกไปกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื#น  : ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.00 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ ขั 
นตํ#า 200 บาท 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

ตามที#นายทะเบียนเรียกเก็บ 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

ตามที#นายทะเบียนเรียกเก็บ 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที#กําหนดในโครงการ (Exit fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมอื#นๆ : มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

(1)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามอตัราที#ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนด โดยบริษัทจดัการ
จะหกัจากจํานวนคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนั 
นๆ 

(2) คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผู้ ซื 
อหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราที#ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนด โดย
ตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3)   บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื#นๆ ที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ#งเป็นกรณีที#บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที#จ่าย
จริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี#ยนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวทราบ 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี 
 เป็นอตัราที#ยังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ#ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื#นใดทํานอง
เดียวกนั 

15.4 วธีิการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั 
งหมดเป็นอตัราที#ยงัไม่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ#ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื#นใดในทํานองเดียวกนั  
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คา่ใช้จ่ายในรูปคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคํานวณ
ทกุวนัและจะเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  ทั 
งนี 
การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี#ยนได้ตามความเหมาะสมโดย
ถือประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั 

ค่าใช้จ่ายข้อ15.2.6 (1 – 19) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที#จ่ายจริง และในทางบญัชีจะพิจารณาตดัจ่ายทั 
งจํานวนหรือทยอย
ตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเฉลี#ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที#จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั 
นหรือตามระยะเวลาที#
เหมาะสม  

ทั 
งนี 
การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที#กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตแหง่ประเทศไทย อนึ#ง หากมีการเปลี#ยนแปลงเกี#ยวกบัภาษีมลูค่าเพิ#ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื#นใดในทํานองเดียวกนั 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

15.5 การเปลี#ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ#ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2. และข้อ 15.3. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ#มเตมิโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 
 

(1) กรณีเพิ#มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเพิ#มเติมใน
จํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลาหนึ#งปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีที#ได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ#งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ#งหนึ#งของจํานวนหน่วยลงทุนที#จําหน่ายได้แล้ว
ทั 
งหมด โดยบริษัทจดัการจะตดิประกาศคา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ#มเติม ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซื 
อคืน (ถ้ามี)  และลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 

(2) กรณีที#บริษัทจดัการจะลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อตัราใหม่ให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  

ทั 
งนี 
การเปลี#ยนแปลงตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัที#เปลี#ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่าย 

กรณีที#สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที#เกี#ยวข้องมีการ
เปลี#ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการตดัคา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมตามที#ระบุเป็นอย่างอื#นในอนาคต บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงวิธีการตดัค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที#บงัคบัใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว 

15.6 หมายเหตุ : 

ไม่มี 
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16 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที#มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื �อคืนหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2 เงื#อนไขพเิศษ : 

(1) บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด  

(2) บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื 
อคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี 
 เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
แก้ไขเปลี#ยนแปลงเป็นอย่างอื#น  

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิ 
นวนัทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุทุกสิ 
นวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทุน ทั 
งนี 
 ให้ใช้มลูค่า
หน่วยลงทนุของสิ 
นวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุนั 
นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี 
 

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุล่าสดุ 

(ข)  วนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

(ค)  วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป   

ทั 
งนี 
 เฉพาะในกรณีที#กองทนุรวมกําหนดวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุแตล่ะครั 
งหา่งกนัยาวกวา่หนึ#งเดือน 

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดที#ซื 
อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุนรวมเพื#อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวนัทําการถดัไป 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดเมื#อสิ 
นวนัทํา
การที#คํานวณนั 
น  

มลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ ที#ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ข้างต้น ทางเว็บไซต์เพื#อให้ผู้ลงทนุทราบ
ข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที#ผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มีข้อมูล
ดงักล่าวไว้ ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที#จะประกาศในช่องทางอื#นที#เหมาะสม โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการ และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีที#การประกาศข้างต้น หากได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมลูค่าหน่วยลงทนุที#จัดขึ 
นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื#นที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มลูคา่หน่วยลงทนุภายในสองวนัทําการถดัไปก็ได้ 
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ในกรณีที#มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื 
อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที#สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 
 

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื#อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที# 4 ขึ 
น ส่วน
มลูคา่หน่วยลงทนุเพื#อใช้ในการคํานวณราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งที# 5 ทิ 
ง 

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามที#คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่ง
ที# 5 ทิ 
ง และประกาศราคาขายและราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุตามที#คํานวณได้ใน (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที# 5 ทิ 
ง 

ในกรณีที#มีผลประโยชน์เกิดขึ 
นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั 
น รวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด 

(4)     ในกรณีดงัตอ่ไปนี 
 ให้บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัติามข้อ 16.2 (2) 

            (4.1)    เมื#อบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรือรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับคําสั#งซื 
อหรือคําสั#งขายคืนหน่วยลงทนุ 
          โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

            (4.2)     เมื#อมีเหตทีุ#บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั 
งแตว่นัที#ปรากฏเหตดุงักล่าว 

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ ของทกุวนั
ทําการ ภายในวนัทําการถดัไป และสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทาง
อื#นที#บริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม 

16.4 หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที#มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.4.1 ในกรณีที#ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถูกต้อง  ต่างจากราคาหน่วยลงทนุที#ถูกต้องน้อยกว่าหนึ#งสตางค์ หรือ
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที#ถูกต้องตั 
งแต่หนึ#งสตางค์ขึ 
นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที#ถูกต้อง  ให้
บริษัทจดัการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 
  

(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนัที#พบว่าราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  โดยรายงานดงักล่าวต้องมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี 
 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุที#ไม่ถกูต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง  

(ค) สาเหตทีุ#ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
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(ง) มาตรการป้องกนัเพื#อมิให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทั 
งนี 
เว้นแตใ่นกรณีที#ความไม่ถูกต้องมิได้มี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที#ไม่อาจควบคมุได้ 

(2) ในกรณีที#สาเหตทีุ#ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีผลตอ่เนื#องถงึการคํานวณราคาหน่วยลงทนุครั 
งต่อไป ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องตั 
งแตว่นัที#พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง    

16.4.2 ในกรณีที#ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ตา่งจากราคาหน่วยลงทนุตั 
งแต่หนึ#งสตางค์ขึ 
นไป และคิดเป็นอตัราตั 
งแต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

(1) คํานวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลังตั 
งแต่วนัที#บริษัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที#
ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง   

(2) ดําเนินการดงัตอ่ไปนี 
เฉพาะวนัที#ราคาหน่วยลงทนุที#ไม่ถกูต้องนั 
นมีมลูคา่และคดิเป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและให้รายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ 
นภายในวนัทํา
การถัดจากวันที# บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที#คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ 
น  เพื#อให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที#บริษัทส่งรายงานให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหนึ#งให้มีสาระสําคญัตามที#กําหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนโุลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัของกองทนุรวมเปิด  ให้ระบุการดําเนินการของบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเมื#อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องไว้แทนข้อมลูตามข้อ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภายในวนัที#ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  

(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื#อให้ผู้ ลงทุนสามารถรับทราบชื#อกองทุนรวมที#มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุน และวนั เดือน ปีที#มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ ภายในสามวนัทําการนับแต่วนัที#
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  

(ง) ชดชยราคาให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื#อให้ผู้ ซื 
อหน่วยลงทุนหรือผู้ ขายหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที#ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.3 (2) และการชดเชย
ราคา ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัที#ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุ
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(จ) จดัทํารายงานมาตารการป้องกนัเพื#อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทั 
ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 (2) (ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตว่นัที#ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าว  เว้นแต่ในกรณี
ที#ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที#ไม่อาจควบคุมได้  บริษัทจัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที#ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่การที#ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที#ไม่อาจควบคมุได้แทน 

16.4.3 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2 (2) (ง) บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที#ไม่ถกูต้องตํ#ากวา่ราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง (understate)ให้บริษัทจดัการปฏิบตัดิงันี 
 

(ก) กรณีที#เป็นการขายหน่วยลงทนุ  ให้บริษัทจดัการลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซื 
อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ#งมี
มลูคา่เทา่กบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทนุที#ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง 
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หากปรากฏว่าผู้ ซื 
อหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุที#จะต้องลด  ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจํานวนเทา่กบัส่วนต่างของราคาที#ขาดอยู่ หรือ
ลดจํานวนหน่วยลงทนุที#เหลืออยู่นั 
น และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัส่วนต่างของราคาที#
ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื#อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที#ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที#ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั 
งสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซื 
อขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว 

(ข) กรณีที#เป็นการรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ  ให้บริษัทจดัการเพิ#มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จํานวนซึ#งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที#ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที#ถูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา  เพื#อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วย
ลงทนุ  แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่  ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของกองทนุ
รวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัส่วนตา่งของราคา เพื#อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที#ไม่ถกูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง (overstate) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัดิงันี 
 

(ก) กรณีที#เป็นการขายหน่วยลงทนุ  ให้บริษัทจดัการเพิ#มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซื 
อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ#ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที#ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที#ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทนุรวมเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัส่วนตา่งของราคา เพื#อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซื 
อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที#เป็นการรับซื 
อคืนหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ#งมีมลูคา่เทา่กบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทนุที#ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที#ถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยลงทนุที#จะต้องลด  ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา
ที#ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุที#เหลืออยู่นั 
นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน
ตา่งของราคาที#ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื#อชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวมเปิด  เว้นแต่การที#ราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที#ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั 
ง
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซื 
อขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว 

ในกรณีที#บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซื 
อหน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูคา่ไม่ถงึหนึ#งร้อยบาท  บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที#มีการจ่ายเงินให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุ  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ให้บริษัทจดัการชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัที#ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื#อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรือผู้ ซื 
อหน่วย
ลงทนุตาม (2)(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

16.4.4 บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 (2) (ก)  ไว้ ณ ที#ทําการของบริษัทจดัการ 
เพื#อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก,ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

16.4.5.    บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที#เกิดขึ 
นจากมลูคา่หน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (2) (ค) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซื 
อ
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หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที#มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องดงักล่าวมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที#ไม่อาจควบคมุได้ 

17 ชื#อผู้เกี#ยวข้อง 

17.1 ชื#อบริษัทจัดการ 

ชื#อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

17.2 ชื#อผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื#อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

17.3 ชื#อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 

ไม่มี 

17.4 ชื#อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 

ชื#อ : ไม่มี 

สิทธิ หน้าที# และความรับผิดชอบ : ไม่มี 

17.5 ที#ปรึกษา 

17.5.1. ชื#อที#ปรึกษาการลงทนุ 

ชื#อ : ไม่มี 

17.5.2. ชื#อที#ปรึกษากองทนุ 

ชื#อ : ไม่มี 

17.6 ผู้สอบบัญชี 

ชื#อ : นายอนสุรณ์ เกียรตกิงัวาฬไกล หรือ นางขวญัใจ เกียรตกิงัวาฬไกล 

17.7 การแต่งตั �งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) 

: ไม่มี 

18 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

18.1. วันที#สิ �นสุดรอบบัญชี : วนัที# 30 พฤศจิกายน 

18.2. วันที#สิ �นสุดรอบบัญชีครั�งแรก : วนัที# 30 พฤศจิกายน 2556 

18.3. รายละเอียดเพิ#มเตมิ :  
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19 การขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ 

19.1  การดาํเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ 

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั 
น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที#ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทนุและหนงัสือชี 
ชวน เว้นแตก่รณีที#คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื#นใด
ที#มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี#ยนแปลง เพิ#มเติม ประกาศ กําหนด สั#งการ เห็นชอบ และ/
หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื#น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 
น โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

19.2  การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจัดการ  

(1) การแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ#งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ#งหนึ#งของจํานวนหน่วยลงทุนที#ขายได้แล้วทั 
งหมดของ
โครงการจดัการกองทนุรวมนั 
น  จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(2) ในกรณีที#การแก้ไขเพิ#มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุ ได้กระทําโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที#มีมติให้แก้ไข และแจ้งการ
แก้ไขเพิ#มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์
รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที#ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก,ล.ต. หรือ
วนัที#ได้มีมตใิห้แก้ไข แล้วแตก่รณี 

หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของ
โครงการกองทนุรวม บริษัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกี#ยวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
เพื#อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตนิั 
น 

ในการขอมตจิากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื#องใดๆ  บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
นั 
นในส่วนที#เกินกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ
ครั 
งนั 
น 

ทั 
งนี 
 ในการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการ  หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
เนื#องจากข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี#ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที#ของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที# สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(3) หากการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการจัดการกองทนุ หรือวิธีการจัดการกองทุน เป็นเรื#องที#เกี#ยวข้องกบัการเปลี#ยนแปลง
นโยบายการลงทนุ ระยะเวลา และ/หรือประเภทของโครงการ บริษัทจดัการจะกระทําได้ต่อเมื#อได้รับความเห็นชอบ
จากทั 
งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ#งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทนุรวมกนัเกินกึ#งหนึ#งของจํานวนหน่วยลงทนุที#ขายได้แล้วทั 
งหมดของกองทนุก่อน 

(4) ในการแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการที#มีลกัษณะเป็นการให้เกิดประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพื#อให้เป็นไป
ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที#คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   บริษัทจดัการ
อาจขอรับความเหน็ชอบการแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการดงักล่าวจากสํานกังานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการยื#น
คําขอเป็นหนงัสือ พร้อมทั 
งรายละเอียดของโครงการที#แก้ไขเพิ#มเตมิ และคํารับรองดงักล่าวของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เมื#อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานที#ครบถ้วนถูกต้องตามที#กําหนดแล้ว ให้ถือว่า
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ#มเตมิโครงการได้ 
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(5) บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ#มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั 
งนี 
จะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที#เพิ#มขึ 
นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื#อได้มีการจดทะเบียน
เปลี#ยนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว 

(6) ในการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการเพื#อเปลี#ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน ทั 
งนี 
 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที#คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และให้ถือว่าสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ#มเติม
โครงการได้ 

(7) ในการแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการเพื#อลดตา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย ให้ถือวา่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
การแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการในเรื#องดงักล่าวแล้ว ทั 
งนี 
ให้เป็นไปตามที#ระบไุว้ในข้อ 15.5  

(8) บริษัทจัดการอาจดําเนินการควบรวมกองทุนที#อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต่อเมื#อได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทนุรวมที#จะควบรวมกองทุน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ เงื#อนไข และวธีิการควบรวมกองทนุดงัตอ่ไปนี 
 

(8.1)  กองทนุรวมตั 
งแต่สองกองทุนรวมขึ 
นไปจะดําเนินการเพื#อควบรวมกองทนุได้ต่อเมื#อได้รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที#ระบไุว้ในโครงการ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

(1) ได้รับมติเกินกึ#งหนึ#งของจํานวนหน่วยลงทุนที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่
ละกองทนุรวมที#จะควบรวมกองทนุดงักล่าว 

ในการขอมตจิากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
นั 
นในส่วนที#เกินกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดรวมในจํานวนเสียงใน
การขอมตคิรั 
งนั 
น ทั 
งนี 
 ตามหลกัเกณฑ์ เงื#อนไข และวธีิการที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(2) ในกรณีที#มีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมแต่ละกองทนุรวมที#จะควบรวมกองทนุออกเสียงน้อยกว่ากึ#ง
หนึ#งของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรือออกเสียงตั 
งแต่
กึ#งหนึ#งขึ 
นไปของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่ไม่ได้มติ
โดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ#งเกินกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด   หาก
บริษัทจัดการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป ให้ดําเนินการขอมติครั 
งใหม่ภายใน สิบสี#วนันับแต่วัน
ประชุมครั 
งแรกหรือวนัที#กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการ
ขอมตคิรั 
งแรก  และได้รับมตใินครั 
งหลงันี 
เกินกึ#งหนึ#งของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ#งออก
เสียงลงมตขิองแตล่ะกองทนุรวมที#จะควบรวมกองทนุ 

ในกรณีที#บริษัทจัดการต้องดําเนินการตาม (8.1.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งผลการนับมติครั 
งแรกให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบด้วย 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ#ง ให้บริษัทจดัการกําหนดรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทนุรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ#มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมที#รับโอน (ถ้ามี)  พร้อมทั 
งขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเพื#อเลิกกองทนุรวมเดมิหรือกองทนุรวมที#โอนไปในคราวเดียวกนัด้วย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับ
กองทนุเปิด  หากมีผลให้เกิดกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที#รับโอนเป็นกองทนุเปิด ให้บริษัทจดัการขอ
มติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื#อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหาก
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (8.1.1) ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ ถือ
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หน่วยลงทนุในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดแล้ว ทั 
งนี 
โดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดวธีิปฏิบตัใินการขอความเหน็ชอบเพื#อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม 

(8.2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจัดการส่งหนงัสือนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี#วนัก่อนวนั
ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที#กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรับ
หนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยข้อมลูที#ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี#ยวกบัการควบรวม
กองทนุไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือหนงัสือขอมตดิงักล่าว 

(8.3) ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื#อควบรวมกองทนุถึงวนัที#มีการควบรวม
กองทนุ  บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสั#งซื 
อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที#จะควบรวมกองทนุที#
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั#งซื 
อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื#อง
ดงักล่าวไว้ ณ ที#ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเรื#องดงักล่าวไว้ ณ สถานที#ติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ#ง  ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะ การลงทนุของวนัทําการสุดท้าย
ของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที#จะควบรวมกองทุน  และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที#ทําการและ
สถานที#ติดต่อทุกแห่งดังกล่าวเพื#อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื#อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุร้องขอ 

(8.4) เมื#อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการยื#นคําขอรับ ความเห็นชอบต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอรับความเหน็ชอบ 

(8.5) บริษัทจัดการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ#มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที#โอน 
ตามวธีิการดงัตอ่ไปนี 
ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัที#ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที#จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุป
สาระสําคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที#รับโอน วนัที#จะควบรวมกองทุน วัน
เริ#มทําการซื 
อขายหน่วยลงทนุโดยระบุวนั เดือน ปี อย่างชดัแจ้ง และสถานที#ติดต่อเพื#อสอบถามหรือรับ
ข้อมลูเพิ#มเตมิ 

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที#มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ#นอย่างน้อยสองฉบับเป็นเวลาสองวัน
ตดิตอ่กนั 

ในกรณีที#เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทนุปิดกับกองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทุนเปิด  การ
แจ้งและประกาศตามวรรคหนึ#ง ให้บริษัทจดัการแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
ข้อ 8.1 ด้วย 

(8.6) เมื#อบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ (8.5) แล้ว ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดิมหรือกองทนุรวมที#โอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเดมิหรือกองทนุรวมที#โอนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที#รับโอน แล้วแตก่รณี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทุนรวมที#โอนที#คดัค้านหรือที#ไม่ได้ออกเสียงในการควบ
รวมกองทุน  บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวในการที#จะออกจาก
กองทนุรวมก่อนที#การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยคํานึงถึงมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
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ขาย และราคารับซื 
อคืนในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจ้งข้อมูลเกี#ยวกับการควบรวมกองทุน
ดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ และสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที#โอน ไม่
แสดงเจตนาภายในเวลาที#กําหนดให้สิทธิ บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุใหม่หรือกองทนุที#รับโอน 

(8.7) บริษัทจดัการต้องจดัทําหนงัสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัและส่วนข้อมลูโครงการที#เป็นปัจจุบนัของกองทนุ
รวมใหม่หรือกองทนุรวมที#รับโอน  โดยระบวุนัที#มีการควบรวมกองทนุ รวมทั 
งประวตัคิวามเป็นมาโดยสรุปของ
กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที#รับโอนไว้ด้วย   และให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี 
ชวนดังกล่าวให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่น้อยกว่าหนึ#งวนัทําการก่อนการเริ#มจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี 
ชวนส่วน
สรุปข้อมลูสําคญัให้ประชาชน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับรัษัทจดัการกองทนุรวม ทั 
งนี 
 การขอมติเพื#อแก้ไขเพิ#มเติม
โครงการเป็นไปตามที#กําหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.
2535 

20 ข้อกําหนดอื#นๆ 

20.1 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิและหน้าที#เกี#ยวกับภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร และที#แก้ไขเพิ#มเตมิ (ถ้ามี) ดงัตอ่ไปนี 
 ซึ#งผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที#ต้องศกึษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ
ที#แก้ไขเพิ#มเตมิ (ถ้ามี) ดงัตอ่ไปนี 
 ซึ#งผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที#ต้องศกึษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี#ยวกบัการลงทนุในกองทนุ
รวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ 

(1) กฎกระทรวง ฉบับที# 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที# 9 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 

(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี#ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที# 90) เรื#อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ  และเงื#อนไขเพื#อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้เท่าที#ได้จ่ายเป็นค่าซื 
อหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ ลงวนัที# 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี#ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที# 91) เรื#อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ  และเงื#อนไขเพื#อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ สําหรับกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทนุรวม
เพื#อการเลี 
ยงชีพ เพราะเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ลงวนัที# 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี#ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที# 93) เรื#อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ  และเงื#อนไขเพื#อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที#ได้จ่ายเป็นค่าซื 
อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ และถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ ลงวนัที# 19 มิถนุายน พ.ศ. 2544 

(5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี#ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที# 119) เรื# อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื#อนไขเพื#อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที#ได้จ่ายเป็นค่าซื 
อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ และถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ ลงวนัที# 28 ตลุาคม พ.ศ. 2545 

(6) กฎหมายที#เกี#ยวข้องที#จะมีในอนาคต และที#แก้ไขเพิ#มเตมิ (ถ้ามี) 
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20.2 หน้าที#และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื#อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ดําเนินการ
ตามเงื#อนไขที#กฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันั 
นผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึมีหน้าที#ดงัตอ่ไปนี 
 

(1) ศกึษาและทําความเข้าใจกฎหมายที#เกี#ยวข้อง คู่มือภาษีอากร และหนังสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อน
ตดัสินใจลงทนุ และปฏิบตัติามเงื#อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน 

(2) บนัทกึ จดัเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทนุในกองทนุรวมเพื#อการเลี 
ยงชีพของตนเอง ให้เป็นไปตามเงื#อนไขที#
กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(3) ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที#มีการขายหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
เงื#อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที#กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 

20.3 กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที#จําหน่าย
ได้แล้วทั �งหมด 

ในกรณีที#บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั 
นในส่วนที#เกินกว่าหนึ#งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั 
นให้มี
จํานวนไม่เกินหนึ#งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของกองทนุรวมนั 
นภายในสองเดือนนบัแต่วนัที#ปรากฏ
กรณีดงักล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทนุรวมนั 
นทนัที เว้นแต ่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

20.4  การแก้ไข เปลี#ยนแปลง เพิ#มเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวธีิการจัดการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี#ยนแปลง เพิ#มเตมิโครงการจดัการกองทนุ หรือวธีิการจดัการตามที#เห็นสมควรในกรณีที#
ส่วนราชการตา่งๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั และ/หรือ หน่วยงานอื#นใดที#มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี#ยน แก้ไข เพิ#ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั#งการ ผ่อนผันในเรื#องต่างๆ ที#เกี#ยวเนื#องกับหลักเกณฑ์ 
เงื#อนไข วิธีการจัดตั 
งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทนุไม่ว่าจะเป็นเรื#องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ
ปฏิบตั ิเงื#อนไข หรือ รายละเอียดตา่งๆ ทั 
งนี 
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย  ทั 
งนี 
การแก้ไขเปลี#ยนแปลง
เพิ#มเตมิดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที#สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สั#งการ ให้สามารถกระทํา
ได้  

20.5  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื#องจากการที#กองทุนใช้บริการบุคคลอื#น (Soft commission) 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื#อกองทนุจากบคุคลที#เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื#องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าว
ในการจดัการกองทนุได้ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที#รับไว้นั 
นต้องเป็นทรัพย์สินที#มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี#ยวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที#แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 
นบ่อยครั 
งเกินความจําเป็นเพื#อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว  (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ#งให้แก่กองทนุรวมที#อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที#อาจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนั 
นด้วย 
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20.6  การกู้ยืมเงนิหรือการทาํธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื �อคืน 

บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื 
อคืนในนามกองทนุได้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื#อนไข และ
วธีิการที#คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

20.7  การดาํรงความเพียงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที#บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เกี#ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ และการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี#ยนให้บริษัทจดัการรายอื#นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ขอมตโิดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ#งคดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ#งหนึ#งของจํานวนหน่วยลงทนุที#จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัที#บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ดงักล่าว ทั 
งนี 
 หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  และในกรณีที#มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ 
นจากการเปลี#ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักล่าว  

หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที#กําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวมตอ่ไป 

20.8  การบริการซื �อขายหน่วยลงทุนด้วยวธีิอื#นๆ เพิ#มเตมิ 

(1) บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการซื 
อขายหน่วยลงทนุด้วยวิธีการซื 
อขายแบบอื#นๆ เพิ#มเติม ตามหลกัเกณฑ์และเงื#อนไขที#บริษัท
จดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนัก่อนเริ#มให้บริการ โดยตดิประกาศไว้ที#สํานกังานของบริษัทจดัการ และสํานกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซื 
อคืน โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที#จะเปลี#ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ#มเตมิ วธีิการชําระเงินคา่ซื 
อขายหน่วยลงทนุโดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศที#สํานกังานของบริษัทจดัการ และสํานกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืน  

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

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนที#บริษัทจดัการแต่งตั 
ง อาจพิจารณาขอข้อมลู เอกสาร หลกัฐาน เพิ#มเติม
จากผู้สนใจสั#งซื 
อหน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือบุคคลที#เกี#ยวข้องกบัผู้ลงทนุตามคําจํากดัความของกฎหมาย
หรือตามที#หน่วยงานที#มีอํานาจกําหนด ทั 
งก่อนและหรือภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแล้ว ทั 
งนี 
เพื#อให้เป็นไปตามกฎหมายการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื#นที#เกี#ยวข้อง หรือเพื#อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการ
ตีความ หรือการสั#งการของหน่วยงานผู้ มีอํานาจ ทั 
งนี 
 บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนมีหน้าที#ต้องทําความ
รู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทนุ หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทนุมีหน้าที#แจ้งการเปลี#ยนแปลงข้อมลูเกี#ยวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(CDD) ให้บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 
อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายที#เกี#ยวข้องกบัการ
ฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 
อคืนจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั 
งการ
เปิดบญัชีเพื#อใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั 
งการ
ดําเนินการอื#นๆ ตามที#หน่วยงานผู้ มีอํานาจกําหนดแนวทาง 
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20.10  ดัชนีวัดผลตอบแทนของกองทุน: 

กองทนุนี 
จะเปรียบเทียบดชันีตวัชี 
วดักบัคา่เฉลี#ยระหวา่งดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี 
ไทย (ThaiBMA Government 
Bond Index) ในสัดส่วนร้อยละ 80 และอตัราเฉลี#ยดอกเบี 
ยเงินฝากประจํา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในสดัส่วนร้อยละ 20 สําหรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุน
รวม 

20.11 ข้อกําหนดเกี#ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที#เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ#งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที# 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินที#ไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเกี#ยวกบับญัชีของบุคคลที#อยู่ในบงัคบั
ต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ#งรวมถงึบคุคลธรรมดา/นิตบิคุคล สญัชาตอิเมริกนั ผู้ซึ#งมีถิ#นที#อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผู้ซึ#งมีถิ#นที#อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ#งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นั 
น นอกจากนี 
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที#มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที#คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ#งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที#เกี#ยวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ#งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที#ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและบุคคลที#
มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที# FATCA กําหนด หน้าที#ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื#อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที#ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็น
ต้น 

  ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื#อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั 
นจะได้รับผลกระทบที#สําคญัในสอง
กรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที#กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ#งจะเริ#มต้นตั 
งแตว่นัที# 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ#งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบนัการเงินอื#นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ#งจะเริ#มต้นตั 
งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที#เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ#ง
รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ) 
มีหน้าที#ดําเนินการหกัเงิน ณ ที#จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที#เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั 
งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั 
งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ ที#เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ#งอาจทําให้กองทนุรวม
ไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   เพื#อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั 
งเพื#อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื#อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้อง  และเพื#อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ#งรวมทั 
งผู้ ที#เกี#ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน
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ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 
อคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี 
 

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที#เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที#กฎหมาย
ตา่งประเทศที#เกี#ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื#อ ที#อยู่ 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลที#ได้รับ เป็นต้น)ที#มีอยู่ในบญัชีทั 
งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 
นกบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐ
ทั 
งในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที#เกี#ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ#มเติม เพื#อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี#ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที#
กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื#อข้อมลูที#
เคยให้ไว้มีการเปลี#ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื#อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที#เกี#ยวข้อง (ในกรณีที#เป็นลูกค้าสถาบนัการเงิน) ทั 
งนี 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

(3) ดําเนินการอื#นใดเพื#อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที#เกี#ยวข้อง 

เพื#อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที#จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั 
งเพื#อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ#มขึ 
นหากมีการดําเนินการที#สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้องข้างต้น ในกรณี
ที#ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที#บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ#งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 
ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที#บริษัทจดัการแจ้งนี 
แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที#ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบญัชี   

(1)  ไม่รับคําสั#งซื 
อ/ สบัเปลี#ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ที#จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที#ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนั 
นได้ เพื#อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้อง ทั 
งนี 
 ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื#นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ#มขึ 
น หากมีการดําเนินการที#สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที#เกี#ยวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพื#อหลีกเลี#ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการที#ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที#
เกี#ยวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ที#จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที#กล่าวแล้วข้างต้น ซึ#งในทางปฏิบตัิบริษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที#เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที#
กฎหมายตา่งประเทศที#เกี#ยวข้องกําหนด)เทา่นั 
น  

ทั 
งนี 
 ในกรณีที#กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ#มเติมข้อกําหนดเพื#อรองรับการดําเนินการตามที#บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถงึผู้ ที#เกี#ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้
ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื#นใดที#ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี#ยวกับการอนุมัติให้จัดตั �งกองทุนรวมเป็น
การทั#วไป  

ในกรณีที#บริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เกี#ยวกบัการอนมุตัิให้จดัตั 
งกองทนุรวมแบบเป็นการทั#วไป และการฝ่า
ฝืนหรือการไม่ปฏิบตัินั 
นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่
ชักช้า โดยในกรณีที#เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที#ปฏิบตัติามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั#งที#ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว ทั 
งนี 
 ในกรณีที#ข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั#งดงักล่าว หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั#งนั 
น ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั 
งผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที#ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทั 
งนี 
 การลงนามในข้อผูกพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที#ได้รับการแตง่ตั 
งโดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทั 
งปวง 

การที#ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซื 
อหรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี 
 
ไม่วา่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับที#จะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผูกพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมที#ผ่านการอนมุตัจิากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิ#มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที#แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม ถือเป็นส่วนหนึ#งของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 

 

 

 

 

 

 


