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ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดของกองทุนอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจลงทุนหากมขีอ้สงสยัหรอื 

ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช 
พันธบัตรรัฐบาล ระยะสัน้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้งทุน และ 
ผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุได ้

• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดร้ับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ในหนังสอืชีช้วน 

• ในกรณีทีก่องทนุนี้ไมส่ามารถด ารงสนิทรัพยไ์ด ้ผูล้งทนุอาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คี าสัง่ไว ้

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน 
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิได ้
ที ่www.lhfund.co.th 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนังสอืชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มูลเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต และ
เมือ่มขีอ้สงสยั ใหส้อบถามผูต้ดิตอ่กับผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ 

กองทุนรวมเป็นนิตบิุคคลแยกต่างหากจากบรษัิทจัดการ ดังนัน้ บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จงึไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสัน้ ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด  
แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสัน้ ไม่ไดข้ ึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการด าเนนิงานของ บลจ. แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์

• แมว้า่กองทนุรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรัพยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต ่า แตก็่มโีอกาสขาดทนุได ้

• การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.  
ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

• ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิง 
ในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิ สามารถขอหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูข้าย
หน่วยลงทนุ 

• การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

 

http://www.lhfund.co.th/
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หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
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LH TREASURY FUND  

 

จดัต ัง้และจดัการโดย 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

เสนอขายตอ่ประชาชนท ัว่ไป 

มลูคา่โครงการ 3,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทนุ 300,000,000 หน่วย 

เสนอขายครัง้แรกระหวา่งวันที ่10 – 14 มนีาคม 2565 

ภายในเวลาท าการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม 
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ค าจ ากดัความ / ค านยิาม : 

เป็นไปตามประกาศ 

1. ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม 

1.1 ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสัน้ 

1.2 ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : LH TREASURY FUND 

1.3 ชือ่ยอ่ : LHTREASURY 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6 การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

1.7 อายโุครงการ :  ไมก่ าหนด 

1.8 อายโุครงการถงึวนัที ่ :  ไมก่ าหนด 

1.9 เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  ไมม่ ี

เงือ่นไขอืน่ ๆ :    

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน  

ทีเ่สนอขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทนุของโครงการ  :  3,000,000,000.00 บาท  

2.1.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการเริม่ตน้ : 3,000,000,000.00 บาท 

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ)  :  

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทนุของโครงการได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุของโครงการ  

2) ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็ม

จ านวนที่เพิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนินการปิด

การเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  

3) บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงื่อนไข 
ทีส่ านักงาน ก าหนด 

2.3.  มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย  :  10.0000 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทนุ  :  300,000,000.0000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก  :  10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHTREASURY-A มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  ไมก่ าหนด 

2. LHTREASURY-L มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  ไมก่ าหนด 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    
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2.7.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHTREASURY-A มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  ไมก่ าหนด 

2. LHTREASURY-L มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  ไมก่ าหนด 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.8.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื    :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHTREASURY-A มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  ไมก่ าหนด 

2. LHTREASURY-L มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  ไมก่ าหนด 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.9.  จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื  :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHTREASURY-A จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื  ไมก่ าหนด 

2. LHTREASURY-L จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื  ไมก่ าหนด 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHTREASURY-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  ไมก่ าหนด 

2. LHTREASURY-L มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  ไมก่ าหนด 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :    

2.11.  จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  :   

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. LHTREASURY-A จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  ไมก่ าหนด 

2. LHTREASURY-L จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า  ไมก่ าหนด 

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

3.  วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน : 

3.1  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

กองทุนมวัีตถุประสงคเ์พือ่ตอบสนองผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสัน้ทีม่คีวามเสีย่งต ่าและมุ่งหวัง
ผลตอบแทนที่กองทุนจะไดร้ับจากดอกเบี้ยหรือก าไรส่วนเกนิทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาล 

ค ้าประกัน 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแหง่หนี้ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

ประเภทของกองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) :  

ในประเทศ 

3.4  ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในตา่งประเทศ :  กองทนุรวมทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี: 

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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3.6 การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ไมล่งทนุ 

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

3.8  กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชีวั้ด (Active Management) 

3.9  ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

1. ดัชนีพันธบัตรทีม่อีายคุงเหลอืคงที ่(ZRR) อายปุระมาณ 1 เดอืน ในสดัสว่น (%) : 40.00 

2. ดัชนีพันธบัตรทีม่อีายคุงเหลอืคงที ่(ZRR) อายปุระมาณ 3 เดอืน ในสดัสว่น (%) : 40.00 

3. อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี ในสดัสว่น (%) : 20.00 

หมายเหต ุ: 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 

อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว 

ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจ

ลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม 

บรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัด 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตัวดัชน ี

ของตัวชีวั้ดไม่ไดจั้ดท าหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนจะลงทุนสว่นใหญ่ในตั๋วเงนิคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืพันธบัตรหรอืตราสาร

แห่งหนี้ทีก่องทุนฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิเป็นผูอ้อก ผูร้ับอาวัล หรอืผูค้ ้าประกัน หรอืพันธบัตรหรอืตราสาร
แห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผูอ้อก ผูร้ับอาวัล หรือผูค้ ้าประกัน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

ของกองทนุ ซึง่ตราสารหนี้ทีก่องทนุลงทนุจะตอ้งมกี าหนดวันช าระหนี้ไมเ่กนิ 397 วันนับแตวั่นทีล่งทนุ โดยจะด ารงอายุ
เฉลีย่แบบถว่งน ้าหนัก (Portfolio Duration) ของกองทนุ ณ ขนะใดขณะหนึง่ไวไ้มเ่กนิ 92 วัน  

สว่นทีเ่หลอืกองทนุอาจจะลงทนุในเงนิฝากหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิหรอืบัตรเงนิฝากทีอ่อกโดยสถาบันการเงนิหรอืธนาคาร

ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น หรืออาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑต์ามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) ตราสารหนี้ทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) และ

ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพยส์นิหรือถือครองทรัพยส์นิทีม่ีสภาพคล่องสงูดังต่อไปนี้ ในขณะใดขณะหนึง่ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

(1) เงนิสดสกลุเงนิบาท 

(2) เงนิฝากสกุลเงนิบาทในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากในบัญช ี

เงนิฝากประจ าหรอืเงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวมตลาดเงนิ 

(3) ตั๋วเงนิคลังทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

(4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย ประเภทอายไุมเ่กนิ 1 ปี หรอืมอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 
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ทัง้นี้ ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่นับช่วง

ระยะเวลาดังนี้รวมดว้ยก็ได ้โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

1. 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนกองทนุรวม 

2. 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม 

3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดร้ับค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกว่า 10 วันท าการ 

3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : 

ไมม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

3.14.    อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ

ตา่งประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

4.  การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) : 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิ 
หนว่ยลงทุน 

ชือ่ยอ่ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. ชนดิสะสมมลูคา่ LHTREASURY-A 
 

เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ
นิตบิุคคล เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรับรายไดจ้ากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทนุ (Total return)  

2. ชนิดผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุน

ภายใตก้ารบรหิารจัดการ 
LHTREASURY-L 
 

เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทกองทุนรวม และ/หรือ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือกองทุนอืน่ที่อยู่ภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรับ
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก 

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

- บรษัิทจัดการ 

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็ปไซต ์บลจ. 
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6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

- บรษัิทจัดการ 

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6.3. การส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

7 การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

7.1 ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

- บรษัิทจัดการ 

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : 

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ 

การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

• หนว่ยลงทุนชนดิสะสมมูลคา่หนว่ยลงทุน    : ม ี 

• หนว่ยลงทุนชนดิผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุภายใตก้ารบรหิารจดัการ : ม ี

1. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดทุ้กวัน 

ท าการและภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีไ่ดร้ับรองจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาของวันทีเ่ปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะท าการปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ณ ส านักงาน 
ของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่ค าสั่งขายคนื และหลักฐานการขายคนื และกรอกรายละเอยีด
ในใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงนิ 

ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึง่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ทีร่ับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งลงนามในแบบฟอร์ม

ขายคืนหน่วยลงทุน พรอ้มทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการก าหนด และจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ทีบ่รษัิทจัดการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดังกล่าว และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร 

จะตอ้งยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึง่รวมถึงการยอมรับ 
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนื หรือจ านวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับ 

จากการขายคนืหน่วยลงทุนในใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบยีน
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หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการ 

ทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน  

หากถูกตอ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มกับออกหนังสือรับรองสิทธ ิ
ในหน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ สทิธกิารขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบันทึก
รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

(5) บริษัทจัดการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 5 วันท าการ นับแต่วันถัด 
จากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
ของบรษัิทจัดการตามขอ้ “การไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ” ผูถ้อืหน่วยลงทุน

อาจขอยกเลกิค าสั่งขายคืนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันท าการใดที่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย 
หรอืรับซือ้คนื ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ 

ก็ตอ่เมือ่ไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่นเทา่นัน้ 

(7) การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

1.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิารและเมื่อไดร้ับ

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื 

 
2.  เมือ่บรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอน
วธิกีารใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการ

ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศ

ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 

3.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Internet) ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด 

4.  บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิารและเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

เมื่อบรษัิทจัดการเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอียดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวธิีการ 
ใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาในการใหบ้รกิารใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบและปฏบัิตติาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการ 

ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุการขายหรอืรับซือ้คนื ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะปิดประกาศ
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยวธิีการอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต บรษัิทจัดการ 

อาจเพิม่เตมิวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น วธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone 

Banking) บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ (Automatic Teller 
Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าไดร้ับ 

ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิีการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ๆ ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเริม่ใหบ้รกิาร โดยจะ
ปิดประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

ทกุวันท าการ  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

ตามทีร่ะบใุนขอ้ 7.4  
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7.7  การขายคนืหนว่ยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้ 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ : 

7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิีการ  

และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั ้งนี้  เป็นไป 

เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศที่ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื 

8 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

- บรษัิทจัดการ 

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

- วธิกีารอืน่ ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ 

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย ์

หรือทรัพยส์นิอืน่แทนบรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้ับมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคืน 

หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏิบัตไิดจ้รงิ และ 

เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้ทุกราย 

10.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ของกองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตใุดเหตหุนึง่ดังนี้ 

โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก)  มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคา 

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน

การชดเชยราคา 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 10.1 ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัต ิ

ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

(1)  เลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแต่วันที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนั้น   

เวน้แตไ่ดร้ับการผอ่นผันจากส านักงาน 

(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน 
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบเรื่องดังกล่าวดว้ยวธิีการใด ๆ  

โดยพลัน 

(3)  แจง้การเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลักฐานการไดร้ับ

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) 

ตอ่ส านักงานโดยพลัน  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนนิการแทนก็ได ้

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื  หากมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว  

ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดับวันที ่

สง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลัง 
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11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามส ัง่ 

การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนีห้รอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทุน

ประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ที ่สน.9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิจัีดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่

รายยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

การไม่ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน 

(Suspension of Dealings) 

บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการไดสู้งสุดไม่เกนิ 5 วันท าการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน 

ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงับการซื้อขาย 

หน่วยลงทุนโดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

บรษัิทจัดการจะไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสั่งหรือขายคนืหน่วยลงทุน 

(Suspension of Dealings) ไดด้ว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีร่ับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแกลู่กคา้

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดังนี้ 

(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด

อยา่งหนึง่ดังนี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหส้นับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนนิการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคา้ได ้

ในสาระส าคัญ 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้มาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอ 

ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน  
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์

และการคา้หลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ เ ป็นหน่วยลงทุน  และการเป็นผู จ้ัดการเงินทุน 

ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

อนึง่ การไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีร่ับไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(Suspension of Dealings) ใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศส า นักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป  

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีร่ับไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรับค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุน (Suspension 

of Dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ ์

การจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

และกองทนุสว่นบคุคล 

12 การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ 

13 เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 

13.1    ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
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13.2. วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ 

ผูโ้อนและผูร้ับโอน และยืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดังกลา่วพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแกน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่
ผูร้ับโอนยังไม่มีบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูร้ับโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบัญชกีองทุนตามวธิีการที่ก าหนดไว ้

ในโครงการกอ่น แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 

จากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากทีไ่ดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิ 

และใบก ากับภาษี พรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน และ

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้ับค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทัง้นี้ ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 13 เรื่อง “สทิธิหนา้ที่และ 

ความรับผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทึกชื่อผูร้ับโอนหน่วยลงทุน 
ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

14.  การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงนิปันผล 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. LHTREASURY-A ไมจ่่าย 

2. LHTREASURY-L ไมจ่่าย 

14.2 หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

14.3 ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : - 

15.  คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม

ท ัง้หมด) : 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A 
ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHTREASURY-L 
ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
ของกองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHTREASURY-L ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 
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มูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิี่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.03 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHTREASURY-L ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.03 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิี่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียม

ผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.19 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. LHTREASURY-L ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.19 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.19 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิี่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม 

นายทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้สิน้หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.31 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็น
รายวัน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.31 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวัน  

(1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทเิช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ ์หรือค่าสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะน ากองทุน  
เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(2) ค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้กองทุน เชน่ค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้กองทุนและจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิของกองทนุกับส านักงาน คา่ทีป่รกึษาทนายความ ในชว่งจัดตัง้กองทนุ เป็นตน้  

(3) คา่ใชจ่้ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการและการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ  

(4) ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วเนื่องกับการจัดท าบัญชแีละรายงานของกองทุน เชน่ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการสอบบัญช ี
คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการลงบัญชกีองทนุ หรอืการจัดทารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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(5) ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์

หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ่้ายในการโอนหลักทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการจัดทาเอกสารที่เกีย่วขอ้ง 
กับหลักทรัพย ์คา่ใชจ่้ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลักทรัพย ์เชน่ ใบหุน้กู ้คา่ใชจ่้ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย ์

และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ที่เกดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบัน
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่นใดที่ทาใหก้องทุนสามารถลงทุน 

ในหลักทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นินัน้ได ้

(6) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดท า จัดพมิพ์ แบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับ

ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับกองทุน และค่าใชจ่้ายในการจัดเตรยีมและจัดสง่
เอกสารดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุ  

(8) ค่าใชจ่้ายในการจัดท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชีช้วน รายงาน 

ทกุรอบปีบัญช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกับขอ้มูลการจัดการกองทนุรวม เพือ่นาสง่แก่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผูถ้ือหน่วยลงทุน และหรือผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบัญช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ  

ของกองทนุ  

(9) ค่าใชจ่้ายในการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพร์ายวันหรอืสิง่พมิพ์

อืน่ใด  

(10) ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว ้

ในทรัพยส์นิหรือหลักทรัพย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาใหไ้ดม้า รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา 

ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา หรือความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน 

ในหลักทรัพยทั์ง้ในประเทศและต่างประเทศ และค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ่้ายและ
คา่ธรรมเนียมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยต์ามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการได ้เป็นตน้  

(11) คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิคด ี(ถา้ม)ี อาทเิชน่ คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนนิคด ีเพือ่การ

รับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏิบัติหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

หรอืเมือ่ไดร้ับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมาย 
ในการด าเนนิคดทีางศาลเพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ เป็นตน้  

(12) ค่าจัดเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามกฎหมาย
หรอืประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย  

(13) ค่าใชจ่้ายในการจัดท า จัดพมิพ์ และจัดส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศ 

ในหนังสือพมิพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิเช่น ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ  
การปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(14) ค่าใชจ่้ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจัดประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน การขอมต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(15) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน คา่เอกสารการลงบัญชกีองทนุ  

(16) คา่ใชจ่้ายในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน คา่ใชจ่้ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เชน่ คา่ธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใขจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการท ารายการลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายอืน่ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ 

ค่าจดทะเบยีนกับผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ่้าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกีย่วเนื่องกับการจัดหา 

ไดม้า รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รือหลักทรัพยต์่างๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไป 
จากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี" เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(19) ค่าใชจ่้ายเกีย่วกับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศ (ถา้ม)ี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

ทีเ่รยีกเก็บรายปี ตามทีจ่่ายจรงิ โดยจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(20) คา่ใชจ่้ายตา่งๆ ในการช าระบัญช ีและเลกิกองทนุ 

(21) ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกับการใชห้รืออา้งองิดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการคา้ และ/หรือ เครื่องหมายบรกิาร 

ของตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 

(22) คา่ใชจ่้ายส าหรับหน่วยงานภายนอกในการท าหนา้ทีต่ดิตามดูแลการจัดการกองทนุรวม (Independent Oversight 
Entity : IOE) 
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(23) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใชจ่้ายอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุ 

หมายเหต ุ 

ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทุนเป็นค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บตามรายการ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิไมส่ามารถประมาณการได ้ทัง้นี้ คา่ใชจ่้ายดังกลา่วไมร่วมอยูใ่นเพดานขัน้สงูของค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธ ิ

ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว และ 

ใหถ้อืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ไมม่ ี

2. LHTREASURY-L ไมม่ ี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ไมม่ ี

2. LHTREASURY-L ไมม่ ี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ไมม่ ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ไมม่ ี

2. LHTREASURY-L ไมม่ ี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : ไมม่ ี

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ไมม่ ี

2. LHTREASURY-L ไมม่ ี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

2. LHTREASURY-L ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

ตามอัตราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
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15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. LHTREASURY-A ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

2. LHTREASURY-L ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินก าหนด  

โดยบรษัิทจัดการจะหักจากจ านวนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงนิ
ก าหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3)  บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการ 

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีที่บรษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน 
ทุกราย ตามที่จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้จ าน ากับนายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในทะเบียน  

เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วทราบ 

(4) คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Brokerage fee) (ถา้ม)ี : 

(4.1) เมือ่มกีารสั่งซือ้หรอืสับเปลีย่นเขา้กองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก จะเรยีกเก็บในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(4.2) เมื่อมีการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่า 

หน่วยลงทุนค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Brokerage fee) ทีเ่รยีกเก็บจากผูท้ ารายการ เมือ่มกีารสั่งซือ้ ขายคนื 
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั ้งแรกดังกล่าว กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว  

โดยค านวณจากมลูคา่หน่วยลงทุน และน าเขา้กองทนุ ทัง้นี้ อัตราคา่ใชจ่้ายนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงหากบรษัิทนายหนา้

ซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (Broker) มกีารเปลีย่นแปลง 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้ 15.3 ขา้งตน้นี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดท านอง

เดยีวกัน 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดเป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกัน  

ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะค านวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน  ทัง้นี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย่นได ้
ตามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคัญ 

ค่าใชจ่้ายขอ้ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจรงิ และในทางบัญชจีะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือ 
ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดร้ับประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น 
หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ใชจ่้ายดังกล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด 

ในท านองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าไดร้ับมต ิ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

 

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/

คา่ใชจ้า่ย 
การด าเนนิการของ บลจ. 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

1.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

1.1.1 ไมเ่กนิอัตราทีร่ะบใุนโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ ≥  3 วันท าการกอ่นการเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 
 

1.1.2 เกนิอัตราที่ระบุไวใ้นโครงการ1 มี
การก าหนดอย่างชัดเจนไวใ้นโครงการ

แลว้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ดังกลา่วได)้ 

 

1.1.2.1 กรณีเกนิ > 5% ของอัตราทีร่ะบุ

ไวใ้นโครงการ 

บลจ. ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ3 และแจง้ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วันนับ

แตวั่นทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤  5% ของอัตราที่

ระบไุวใ้นโครงการ 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ ≥  60 วันกอ่นการเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

และแจง้ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บลจ. ตอ้งขอมติ3 เพือ่แกไ้ขโครงการ 

2. การลดคา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ่้าย  

2.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีม่ีการเรยีกเก็บ

ลดลง 

2.2 แตกตา่งไปจากทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ให ้บลจ. สามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถ้ือว่าส านักงานเห็นชอบ 

การแกไ้ขโครงการในเรือ่งดังกลา่ว 

หมายเหต ุ
1 เทยีบกับอัตราของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแตวั่นที ่บลจ. เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ่้ายดังกลา่วเพิม่ขึน้ 
2 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดร้ับทราบขอ้มูลดังกลา่วอย่างท่ัวถงึ 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ทัง้นี้ กรณีที่กองทุนไดร้ับผลตอบแทนสูงกว่าที่ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมการจัดการเพิม่เตมิได ้ทัง้นี้ ไมเ่กนิเพดานคา่ธรรมเนียมการจัดการทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

15.6. หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธ ิ
ในการปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

16.วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน  

และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน

ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : ในประเทศ  

16.2 เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า 

(1.3) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม ซึง่ผลประโยชน์ที่เกดิจาก
การลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันสว่นตามสัดสว่นมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนดิ 
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วธิกีารค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันสว่นมูลค่าทรัพยส์นิสุทธจิะตอ้งมีการแบ่งการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ

สทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหกั้บ

หน่วยลงทนุแต่ละชนดิ โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้ของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ กรณี

วันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดทั้ง้หมดของแต่ละชนดิหน่วยลงทุน 

หลังจากนัน้ปรับปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ (ไดแ้ก ่รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้คนื

หน่วยลงทุน รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและรายการเงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) 

และค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธหิลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะตอ้งมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได ้

และคา่ใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา 
รับซือ้ คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้   

ในการ ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน 

ของสิน้วันท าการซือ้ ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ดังตอ่ไปนี้  

(ก) วันท าการกอ่นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป  

(ข) วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป  

(ค) วันท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนด 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกันยาวกวา่ 1 เดอืน  

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป  

ความใน (ก) มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ประเภทสถาบัน  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

โดย ประกาศภายในวันท าการถัดไป  

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วันท าการ 

ทีค่ านวณนัน้  

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศขา้งตน้  

ตอ้ง ไดร้ับการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

(2.5) ประกาศทางเว็บไซตเ์พื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล 

ใน การตัดสนิใจลงทุนได ้และจัดใหม้ปีระกาศ ดังกล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี ่จะประกาศในชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วัน  

ในกรณีที่การประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดยสมาคม (NAV 

Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

และมลูคา่หน่วยลงทนุภายในสีวั่นท าการถัดไปก็ได ้ 

(2.6) ในกรณีทีมู่ลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื 

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใชตั้วเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หรอื จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยม 

ตาม หลักสากล  



กองทนุเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสัน้              หนา้ 19 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่า 

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม 

ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  

แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้น รวมเขา้ 

เป็น ทรัพยส์นิของกองทนุ  

4. ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ 2  

(4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืน 

หน่วย ลงทนุ ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกล่าว  

(4.2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยไดร้ับการยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว 

16.3 แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ทางเว็บไซต์ (website) ของบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บรษัิทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดและตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธแิยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได ้

จากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้ีการประกาศไปแลว้ หรือราคา 

หน่วยของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง 

ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่ / 

ราคาหน่วย
ลงทนุไม่

ถกูตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตางค ์
หรอื < 0.5 % 

ของมลูค่า/ 
ราคาหน่วย 

ทีถ่กูตอ้ง 

1.1 จัดท าและส่งรายงาน1 ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึง  
ความไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดังกลา่วตอ้งมสีาระสาคัญ ดังนี้  

1.1.1 มลูคา่/ราคาหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้ง  

1.1.2 มลูคา่/ราคาหน่วยทีถ่กูตอ้ง  

1.1.3 สาเหตทุีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยไมถ่กูตอ้ง  

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมใิหมู้ลค่า/ราคาหน่วย ไม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีทีค่วามไม่ถกูตอ้งไม่ไดม้สีาเหตุ มาจากปัจจัยภายนอก

ทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

1.2 ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยไมถู่กตอ้ง มผีล

ต่อเนื่องถงึการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ข

มลูคา่/ราคาหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ภายใน 7 วันท า การนับ
แต่ วันที่  พบว่ ามูลค่ า /

ราคา หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

 

 

 

 

 
ตัง้แต่วันที่พบว่า มูลค่า/

ราคาหน่วย ไมถ่กูตอ้ง 

2. ≥ 1 สตางค ์

และ ≥ 0.5 % 
ของมลูค่า/ 

ราคาหน่วยที ่

ถกูตอ้ง 

2.1 หลกัเกณฑท์ ัว่ไป  

2.1.1 ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลังตัง้แต่วันที่ พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งจนถึงวันที่มูลค่า/  ราคาหน่วย

ถกูตอ้ง  

2.1.2 ด าเนินการดังนี้  เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย  เขา้
เงือ่นไข ตาม 2.  

2.1.2.1 จัดท ารายงานการแกไ้ขมลูค่า/ราคา หน่วยยอ้นหลัง1 

(ก) รายงานตอ้งมีสาระส าคัญตามที่ ก าหนดไวใ้น 1.1  

โดยอนุโลม เวน้แต ่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขมูลค่า/ ราคา

หน่วยยอ้นหลังของกองทุนเปิด  ใหร้ะบุการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

ภายในวันท าการ ถัดจาก

วันที่พบว่า มูลค่า/ราคา
หน่วย ไมถ่กูตอ้ง 
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ของบริษัทจัดการ เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งไวแ้ทน 

ขอ้มลูตาม 1.1.4 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้ดู้แล ผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มูลในรายงาน ดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่ส่ง 

รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์

 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

 

 

2.1.2.32 ด าเนินการโดยวธิีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถ
รับทราบชือ่กองทุนที่มีการแกไ้ข มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน 

เดอืน ปี ทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย 

 

 

 

ภายในวันท าการ ถัดจาก
วันที ่ค านวณมูลคา่/ 

ราคาหน่วย ยอ้นหลัง

เสร็จสิน้ 

ภ า ย ใ น วั น ที่ ผู ้ ดู แ ล 

ผลปร ะ โยชน์  รั บ ร อ ง
ขอ้มูลใน  รายงานตาม 

2.1.2.1 

 
 

ภายใน 3 วันท า การนับ
แตวั่นที ่ผูด้แูล

ผลประโยชน ์รับรอง
ขอ้มลูใน รายงานตาม 

2.1.2.1 

 

  2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยด าเนินการ

เฉพาะมลูคา่/ราคาหน่วยของวันทีเ่ขา้เงือ่นไข ตาม 2.  

2.2.1 จัดท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงาน การแกไ้ข
ร าคาหน่ วยตาม  2.1.2.1 ด ว้ย  โดยให อ้ยู่ ใ นส่ วนของ 

การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่า  ราคาหน่วย 
ไมถ่กูตอ้ง ตาม 2.1.2.1  

2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่2 ให ้แลว้เสร็จ  

2.2.3 ด าเนินการโดยวธิีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ ือ้หรือ ผูข้ายคืน

หน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ ถูกตอ้งทราบถึง 

การแกไ้ขราคาตาม 2.1.2.2 และการ ชดเชยราคา  

 

 
2.2.4 จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยไม่ ถูกตอ้ง

และส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน การแกไ้ข

ราคาหน่วยยอ้นหลังตาม 2.1.2.1 ให ้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เวน้แต่ในกรณีทีร่าคา หน่วยไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายนอกทีไ่ม่ อาจควบคุมได ้ใหบ้รษัิทจัดการสง่ส าเนา
เอกสารที่ ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ 

ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม 

 

 

ตาม 2.1.2.1 
 

 
 

ภายใน 5 วันท า การนับ
แตวั่นที ่ผูด้แูล

ผลประโยชน ์รับรอง

ขอ้มลูใน รายงาน  
การแกไ้ขราคา  

หน่วยยอ้นหลังและ 
รายงานการชดเชย ราคา 

ภายใน 7 วันท า การนับ

แตวั่นทีผู่ด้แูล 
ผลประโยชน ์รับรอง

ขอ้มลูในรายงานตาม 
2.1.2.1 

1 ใหบ้รษัิทจัดการจัดใหม้ีส าเนารายงานไว ้ณ ที่ท าการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เขา้ตรวจ  

2 ไม่ใชกั้บกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมูลค่าหน่วย 
ตามระเบยีบหรอืขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ 

สว่นที ่2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไป 

1. ราคาหนว่ยทีไ่มถ่กูตอ้ง < ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ ื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูซ้ื้อหน่วยเป็นจ านวน ซึง่มี
มลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยทีถ่กูตอ้ง  

1.1.2 กรณีที่ผูซ้ ื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ายเงินของบริษัทจัดการใหก้องทุนเปิด  
เป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่ 

1.1.3 กรณีทีผู่ซ้ ือ้มหีน่วยเหลอือยูน่อ้ยกว่าจ านวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ าเนนิการ ดังนี้ 

1.1.3.1 ด าเนนิการตาม 1.1.2 หรอื  

1.1.3.2 ลดจ านวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการใหก้องทุนเปิด 

เป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่
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1.2 กรณีรับซือ้คนื 1.2.1 กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยู่  

1.2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูข้ายคืนเป็นจ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา

หน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื  

1.2.1.2 จ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาใหผู้ข้ายคนื  

1.2.2 กรณีที่ผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่  ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด 

เป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาใหผู้ข้ายคนื 

2. ราคาหนว่ยทีไ่มถ่กูตอ้ง < ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่นตา่งของราคา หน่วยทีไ่ม่

ถกูตอ้งกับราคาหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื  

2.1.2 จ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาใหผู้ซ้ ือ้ 

2.2 กรณีรับซือ้คนื 2.2.1 กรณีที่ผูข้ายคนืมีหน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูข้ายคนืหน่วยเป็นจ านวน

ซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง  

2.2.2 กรณีที่ผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ 

ใหก้องทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่ 

2.2.3 กรณีที่ผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยที่จะตอ้งลด3 ใหด้ าเนินการ

ดังนี้  

2.2.3.1 ด าเนนิการตาม 2.2.2 หรอื  

2.2.3.2 ลดจ านวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให  ้กองทุนเปิด 

เป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่

3 ไม่ใชกั้บกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย ์

ตาม ราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง
วา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

หมายเหต ุ 

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท  

บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วย แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มี

สถานะเป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

2. การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ ือ้หน่วยตาม 2.1 บรษัิทจัดการ
อาจจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการแทนกองทนุเปิดก็ได 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

17.1 ชือ่บรษิทัจดัการ 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 

17.2 ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

17.3 ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 

ไมม่ ี

17.4 ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชือ่ : ไมม่ ี

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : ไมม่ ี

17.5 ทีป่รกึษา 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี
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17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ 

ชือ่ : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรือบุคคลอื่นที่ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแตง่ต ัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม 

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันสิน้สดุรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ 

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก :   

19. การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผูกพันตามขอ้ 19 เรือ่ง "หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ" 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป

ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

21.   การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดท้ี ่ประกาศก าหนด : 

เป็นไปตามประกาศ 

22.    ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออก 

โดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ  

หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม  

โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้  

การลงนามในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุน 

กับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


