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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล    
LH US Financial Fund 

(LHUSFIN) 



กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)                        1 
 

 
 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล    
ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH US Financial Fund (LHUSFIN) 
อายุโครงการ : ไม่กำหนด 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : วันท่ี 21 มีนาคม 2565 

วันทีเ่สนอขายคร้ังแรก : วันท่ี 22 – 28 มีนาคม 2565   

 

Q :   ประเภทของกองทุน 

A :   กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  

Q :   นโยบายการลงทุน 

A :   กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน และหรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล จะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA") 

โดยกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี Dow Jones 
U.S. Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Service Sector Fund) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ใน
หลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิงซึ ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู ่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset managers, 
consumer finance, specialty finance, investments services และ mortgage finance ด ัชน ีอ ้ างอ ิ งด ังกล ่าว
ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง และส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญา ฟิวเจอร์ 
(futures) ตราสารสิทธิ (options) และสัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุน
รวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เป็น
หลักทรัพย์ที่ BFA เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนมีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุล
เงินหลักเป็นสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 
และประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ 
ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้
ความเห็นชอบ 

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงินในกรณีที่คาดการณ์ว่า
ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มี
แนวโน้มแข็งค่าขึ ้น ผู ้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี ่ยงด้านอั ตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความ

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ 
ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมี
ต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
(Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืม
หลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) ใน
รูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลัก
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน 
หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือ
ผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไป
ตามที่คาดไว้ และ/หรือผู ้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้
ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็น
ผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย 
CIS บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายกา รลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง 
โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี ้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง ( circle 
investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถ
กลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี ่ยงของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 

 
  

Q:   กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่?  อย่างไร?  

A:   กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้ 

o ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHUSFIN-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 
 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม  
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o ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHUSFIN-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน โดยผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิได้รบัยกเว้นภาษีจากเงินปันผลดังกล่าว หากปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
 

o ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ช่ือย่อ : LHUSFIN-E) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ 
 

o ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-ASSF) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาส
ให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (ยังไม่เปิดเสนอขาย) 

 
o ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHUSFIN-DSSF) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิด

โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เง่ือนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ยังไม่เปิดเสนอขาย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน 
และปรับปรุงในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปของกองทุน  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกำหนด 

Q:   กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด  

A:   จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท  

Q:  กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็น ระยะเวลาเท่าใด 

A:  1)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจาก
การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักได้ 

2)  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้ 

3)  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

Q:  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:   1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุน 

2) อัตราแลกเปลี่ยน 

3) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน 

Q:  กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร 

A:   สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก 

ช่ือกองทุน กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 
(USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 
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วันท่ีจัดตั้งกอง วันที่ 12 มิถุนายน 2543 

วัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุน 
และหรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Financial 
Services Index (the “Underlying Index”)  มากที่สุด โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน/
หุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) 

กลยุทธ์การลงทุนทีส่ำคัญ กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF ลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ที่
เป็นองค์ประกอบของดัชนี Dow Jones U.S. Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง" 
หรือ “Underlying Index”) หรือในทรัพย์สินหรือธุรกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะหรือให้ผลการ
ดำเนินงานใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงมี
วัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial 
Services Sector) ในตลาดหุ ้นสหรัฐอเมริกา ซึ ่งประกอบด้วยบริษัทที ่อยู ่ในหมวด
อุตสาหกรรมย ่อย ได ้แก ่  banks, asset managers, consumer finance, specialty 
finance, investments services และ  mortgage finance ด ั ชน ี อ ้ า ง อ ิ ง ด ั ง กล ่ า ว
ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และองค์ประกอบของดัชนี อ้างอิงมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ 
(options) และสัญญาสวอป (Swap) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) หรือบริษัทในเครือ
แนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่ 
BFA เช่ือว่าสามารถช่วยให้กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ 

บริษัทจัดการ (Sponsor) BlackRock Fund Advisors 

Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company  

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

Expense Ratio ร้อยละ 0.41 ต่อป ี

Index Ticker IYG 

Benchmark Dow Jones U.S. Financial Services Index 

Bloomberg Index Ticker DJUSFVT 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf 
 
หมายเหตุ :  
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ 
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก iShares U.S. Financial Services ETF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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ความเสี่ยงของกองทุนหลัก 

1. ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ (Asset Class Risk) 

หลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีอ้างอิง Dow Jones U.S. Financial Services Index (the “Underlying 
Index”)  หรือในพอร์ตของกองทุนอาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่า (underperform) ในบางขณะเมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์หรือ
สินทรัพย์ในตลาดการเงินทั่วไป หรือตลาดการเงินเฉพาะ รวมถึงสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) 

เฉพาะผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุญาต (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนการทำรายการซื้อ และขายหน่วยลงทุนตามหนังสอืช้ีชวนฉบับนี้ 
(“หนังสือชี้ชวน”) เท่านั้นที่สามารถทำธุรกรรมซื้อหรือขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับกองทุนฯ และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจะไม่มีสิทธิ์ในการทำธุรกรรมซื้อหรือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว กองทุนฯ มีสถาบันการเงินจำนวนจำกัดที่จะทำหน้าที่เป็น
ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุญาตในฐานะตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (เช่น ในนามของผู้ร่วมตลาดรายอื่น ๆ) ในกรณีที่ผู้ร่วมค้า
หน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุญาตเลิกกิจการหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ได้ และไม่มี
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมีอำนาจดำเนินการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว หลักทรัพย์ของกองทุนฯ อาจมีแนวโน้มที่
จะมีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่า (Premium) หรือต่ำกว่า (Discount) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิได้ และอาจเผชิญกับการหยุดซื้อขาย
หุ้นช่ัวคราว (Trading Halt) หรือการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) ได้  

3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk) 

กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดทุนจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่
กองทุนกระจุกตัวของการลงทุนอยู่ในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหรือผู้ออกตราสารเฉพาะประเทศ  
กลุ่มประเทศภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม ภาคส่วน ส่วนตลาด หรือเฉพาะประเภทสินทรัพย์  มากกว่า
กระจายการลงทุนในตลาดโดยรวม  

4. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) 

ความล้มเหลวหรือการโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนของกองทุนฯ ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดทำดัชนี 
และผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดการลงทุน ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนฯ 
ทำการลงทุนสามารถก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการลงทุน ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของกองทุนฯ และ/หรืออาจส่งผลต่อ
การสูญเสียทางการเงินของกองทุนฯ และผู้ถือหุ้นได้ แม้ว่ากองทุนฯ ได้วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ต้องการจัดการกับการโจมตีหรือความล้มเหลวของระบบ แต่ก็มีข้อจากัดเกี่ยวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับแผนและ
ระบบดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนฯ ไม่สามารถควบคุมแผนและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้จัดทำดัชนี
ของกองทุนฯ และผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดการลงทุน ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุญาต หรือผู ้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนฯ ได้ 

5. ความเสี่ยงที่เกิดจากตราสารทุน (Equity Securities Risk)  

ตราสารทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า และมูลค่าของตราสารทุนอาจมีความผันผวนมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ดัชนีอ้างอิง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้ผู้ถือครองมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิและตราสารหนี้ เนื่องจากสิทธิเรียกร้อง
ของผู้ถือหุ้นสามัญด้อยกว่าสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและตราสารหนี้เนื่องจากการล้มละลายของผู้ออกหลักทรัพย์ 

6. ความเสี่ยงของตราสารภาคการเงิน (Financials Sector Risk) 

ผลการดำเนินงานของตราสาร/บริษัทในกลุ่มหรือภาคการเงินอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจัย รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ของรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ และสภาพ
คล่องในตลาดสินเชื่อที่ลดลง ขอบเขตที่กองทุนอาจลงทุนในบริษัทได้ที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับภาคธนาคารที่อาจถูกจำกัด
โดยกฎหมาย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านเงินทุน กฎระเบียบล่าสุดรวมถึงในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่นมา การโจมตีทางไซเบอร์และเทคโนโลยีทำงานผิดพลาดและล้มเหลวบ่อยครั้งมากขึ้นในธุรกิจภาค
การเงินนี้ และทำให้เกิดสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้ 
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7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) 

ไม่มีหลักประกันว่าผลการดำเนินงานของกองทุนฯ จะมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับดัชนีอ้างอิงหรือกองทุนฯ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน การหยุดชะงักของตลาดและข้อจำกัดด้านกำกับดูแลอาจส่งผลเสียต่อศักยภาพของกองทุนฯ ในการ
ปรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ความผิดพลาดของข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี 
หรือการจัดทำดัชนีอ้างอิงตามวิธีการอาจเกิดขึ้นเป็นครั ้งคราว และผู้จัดทำดัชนีอาจไม่สามารถระบุและแก้ไขได้เป็น
ระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดเวลาซึ่งอาจส่งผลเสียต่อกองทุนฯ และผู้ถือหุ้น ภาวะการซื้อขายที่ผันผวนที่กระทบต่อตลาด 
(Unusual Market Condition) อาจทำให้ผู้จัดทำดัชนีเลื่อนการปรับสมดุลของสัดส่วนการลงทุนตามกำหนดเวลา ซึ่งอาจ
ทำให้ดัชนีอ้างอิงมีความแตกต่างจากองค์ประกอบตามปกติหรือท่ีคาดการณ์ไว้ 

8. ความเสี่ยงจากสถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อ (Infectious IIIness Risk) 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ COVID-19 ที่เกิดจากเช้ือโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้มีการ
จำกัดการเดินทาง การหยุดชะงักของระบบสาธารณสุข การกักกันเป็นเวลานาน การยกเลิก การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน 
ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง  

การเลิกจ้างพนักงาน การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ การผิดสัญญา และอื่น ๆ  ที่มีผลกระทบสำคัญทางเศรษฐกิจ ตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์บางแห่งต้องประสบกับภาวะการปิดช่ัวคราว การเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง การขาดทุนอย่างหนัก การมีสภาพคล่อง
ที่ลดลง และการมีต้นทุนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น เหตุการณ์ต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ และการลงทุนของกองทุนฯ 
และอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการซื้อหรือขายหลักทรัพยข์องกองทุนฯ  หรือทำให้มีข้อผิดพลาดในการติดตามการลงทุนมากขึน้ 
และมีโอกาสที่จะเกิดการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นราคาที่สูงกว่า (Premium) หรือต่ำกว่า (Discount) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ 
ได้มากขึน้ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือชนิดอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจส่งผลกระทบในลักษณะเดียวกัน 

9. ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) 

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์เฉพาะที่กองทุนฯ ทำการลงทุน การ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินหรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง 

10. ความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (Large-Capitalization Companies Risk) 

บริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไดน้้อยกว่าบริษัทที่มีมูลคา่หลักทรัพย์
ขนาดเล็ก บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่อาจมีความพร้อมมากกว่าและมีศักยภาพในการเติบโตที่จำกัดมากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดเล็ก ในช่วงวัฏจักรตลาดที่แตกต่างกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่จะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ในวงกว้าง 

11. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risk)  

เนื่องจากกองทุนฯ จะไม่ลอกเลียนแบบดัชนีอ้างอิงทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุนของ BFA อาจไม่ให้ผลลัพธ์
ตามที่คาดการณ์ไว้  

12. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

กองทุนอาจสูญเสียเงินในช่วงเวลาสั้น ๆ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวในช่วงที่
ตลาดตกต่ำจากเหตุการณ์ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เช่น สงคราม การก่อการร้าย การแพร่กระจายของ
โรคติดเชื้อหรือปัญหาด้านสาธารณสุข ภาวะถดถอย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนและ
การลงทุน รวมถึงอาจส่งผลให้มีเบี้ยประกันหรือส่วนลดเพิ่มขึ้น NAV ของกองทุนได้ 

13. ความเสี่ยงจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาด (Market Trading Risk) 

กองทุนฯ มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากจากการซื้อขายในตลาด รวมถึงการขาดแคลนตลาดที่จะทำการซื้อขายหุ้นของกองทุนฯ การ
ขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง ช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง และการหยุดชะงักในขั้นตอนการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 
ปัจจัยใด ๆ  เหล่านี้ อาจนำไปสู่การซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่า (Premium) หรือต่ำกว่า (Discount) มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ
ของกองทุนฯ ได้ 
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14. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบไม่กระจายความเสี่ยง  (Non-Diversification Risk)  

กองทุนฯ อาจนำสินทรัพย์จำนวนมากไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยหรือเสนอขายโดยผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนนอ้ยราย 
ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ อาจข้ึนอยู่กับผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนน้อยราย 

15. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Operational Risk)  
กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านดำเนินงานที่เกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดจากการกระทำ
ของมนุษย์ ความผิดพลาดในการประมวลผลและการสื่อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่กองทุนฯ บริษัทคู่ค้า 
หรือบุคคลภายนอก กระบวนการและเทคโนโลยีที่ผิดพลาดหรือไม่เพียงพอ หรือความผิดพลาดของระบบ กองทุนฯ และ BFA 
พยายามลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานเหล่านี้โดยการกำหนดมาตรการควบคุมและขั้นตอนปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม 
มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถใช้จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และอาจไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง
จากการดำเนินงานที่สำคัญ 

16. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investment Risk) 

กองทุนอาจมุ่งพิจารณาลงทุนหรือบริหารการลงทุนแบบเชิงรับเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงจึงอาจไม่ได้
บริหารหรือพิจารณาการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดใด ๆ รวมถึงในสภาวะที่ตลาดตกต่ำอย่างเต็มที่ 

17. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S.) 

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอหรือเมื่อตลาดการเงินตกต่ำ อาจส่งผลเสีย
ต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนฯ ทำการลงทุนอยู่ 

18. ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) 

กองทุนฯ อาจดำเนินการให้ยืมหลักทรัพย์ การให้ยืมหลักทรัพย์มีความเสี่ยงที่กองทุนฯ อาจสูญเสียเงินเนื่องจากผู้ยืม
หลักทรัพย์ไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ได้ทันเวลาหรือไม่คืนเลย กองทุนฯ อาจสูญเสียเงินในกรณีที่หลักประกันของหลักทรัพย์
ที่ให้ยืมมีมูลค่าลดลงหรือเงินลงทุนใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันเงินสดมีมูลค่าลดลง เหตุการณ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่พึงประสงค์กับกองทุนฯ  

19. ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error Risk)   
กองทุนฯ อาจพบกับความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนินงานและดัชนีชี ้วัด ซึ ่งหมายถึงความแตกต่างของผลการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ กับดัชนีอ้างอิง ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนินงานและดัชนีชี ้วัดอาจเกิดจากความ
แตกต่างระหว่างหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนฯ และที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง 
ความแตกต่างของราคา ต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยกองทุนฯ การถือครองเงินสดที่ไม่ได้นำไปลงทุนของกองทุนฯ 
ความแตกต่างของระยะเวลาที่เงินคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ข้อกำหนดในการจัดเก็บภาษีแบบ
โอน ธุรกรรมของพอร์ตการลงทุนที่ดำเนินการเพื่อลดการจ่ายผลกำไรจากการขายหุ้นให้แก่ผู ้ถือหุ้น การรับตะกร้า
หลักทรัพย์แบบกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง หรือต้นทุนของกองทุนฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการ
กำกับดูแลที่ออกใหม่หรือท่ีใช้อยู่เดิม ความเสี่ยงน้ีอาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความผันผวนมากขึ้นหรือภาวะการซื้อ
ขายท่ีผันผวนท่ีกระทบต่อตลาด (Unusual Market Condition) ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด
อาจส่งผลให้กองทุนฯ มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในขณะที่ดัชนีอ้างอิงไม่มี 

หมายเหต ุ: แหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 
1) Summary Prospectus ของกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF as of December 31, 2021  
2) Fund fact sheet ของกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF as of December 31, 2021 

 
ข้อมูลของหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศข้างต้น ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ  
ดังนั ้น ในกรณีที ่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้อง หรืออาจแตกต่างจากเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษได้หากกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาในภายหลัง ทั้งนี้ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
อนึ่ง หากกองทุนต่างประเทศมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาในต้นฉบับภาษาอังกฤษ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่
จะปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนประเทศนั้น 
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Q:  กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น  

Q:  กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  

A:   ประมาณ 1 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
 
 

 
Q:  กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

A:   1) วิธีการขายหน่วยลงทุน 

ข้อกำหนด : 

✓ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก  
o ชนิดสะสมมลูค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-A) : 1,000 บาท  
o ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-D) : 1,000 บาท  
o ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ช่ือย่อ : LHUSFIN-E) : 500 บาท  
o    ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-ASSF) : ไม่กำหนด 

o    ชนิดเพื่อการออมและจา่ยเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-DSSF) : ไม่กำหนด 
 

✓ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป 
o ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-A) : 100 บาท  
o ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-D) : 100 บาท  
o ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ช่ือย่อ : LHUSFIN-E) : 500 บาท 
o    ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-ASSF) : ไม่กำหนด 
o    ชนิดเพื่อการออมและจา่ยเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-DSSF) : ไม่กำหนด 
 

✓ ช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.30 น.   

โดยการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 
(LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื ่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  
(สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้งแรก 
(IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

✓ ช่วงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน (วันทำการที่บริษัท
จัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น.   

✓ ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 
 

 

ข้อกำหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
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2)  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

1. วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา 
ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนว่ยลงทุน 

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย โดย
กรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยวัน
เสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น. 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั ้งแรก ในกรณีที ่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนรวม 

3. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
3.1  การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท  บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)   

3.2  วิธีการเสนอขายหรือสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อตามที่ระบุในโครงการ ซึ่งเป็นมูลค่าที่
รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)  

ในการสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจ
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามเง่ือนไขที่ระบุในข้อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอเปิด
บัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ  จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ 
และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ 
จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

ทั้งนี้ การทำรายการผ่านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการผ่านระบบ Internet โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ 
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 

กรณสีั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันท่ีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสดุลง ซึ่ง “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วย
ลงทุน” เป็นบัญชีกระแสรายวันมดีังต่อไปนี ้

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) สำนักลมุพิน ี เลขท่ีบัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮา้ส์ ลมุพิน ี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขท่ีบัญชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพิน ี เลขท่ีบัญชี 539-0-00105-5 

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขท่ีบัญชี 492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี ้ เลขท่ีบัญชี 004-1-10428-2 

ธนาคาร ยูโอบี จำกดั (มหาชน) อาคารไทยวา เลขท่ีบัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขท่ีบัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) สำนักงานใหญ ่ เลขท่ีบัญชี 100-0-00251-3 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ่ เลขท่ีบัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดย
จะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งนี ้ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชำระ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนที่เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
วันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำ
การที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อนั้น 

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่
จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น 

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหัก
ลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่ อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหัก
ลบกลบหนี้กันก็ได้ 
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(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ 

(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อ
การนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวท้ังหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการ
ได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้ับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซื้อโดยใช้หลักการ 
“จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีไดร้ับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการ
สั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวน
หน่วยลงทุนท่ีสั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัท
จัดการจะปิดประกาศแจ้งไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 
วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี ้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง 

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่น
ใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจาก 

(ก) ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย  

(ข) หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อ
คำนวณตามมูลค่าที ่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าขั ้นต่ำที ่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 
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บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงิน
ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือ
ดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัด
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับ
แต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่
สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผัน สั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานทราบถึง
การยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การ
อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง 
และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อัน
เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 

7. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 

7.1  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมตัิจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
ครบถ้วน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น 

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

7.2  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอัน
สมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนท่ีขายได้มจีำนวนไม่มากพอท่ีจะทำใหเ้หมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ
ลงทุนต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่
ได้รับอนมุัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัิจัดตั้งและจดัการกองทุนรวมสิ้นสดุลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 
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7.3  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว 

7.4  การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7.5  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวร
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อน
การใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

8. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิด
บัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ และ/หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี ตามที่เห็นสมควร) ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนา
ทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ 

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

(1) สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรบั
เงินคืนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้า
บัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดท่ีบรษิัทจัดการเห็นสมควร  

กรณีคณะบุคคล 

(1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน 

(3) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 

(4) สำเนาบตัรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย) 
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(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย 

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณิชย์  

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  

(3) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามเงือ่นไขของบริษัท ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบญัชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้ 

(5) หนังสือมอบอำนาจ 

(6) หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบบุคคลธรรมดา 

(7) สำเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 

(8) สำเนาบตัรประจำตัวผู้เสียภาษ ี

(9) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงิน
คืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเข้าบัญชี) 

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง
นามแทนนิติบุคคลแต่ละราย 

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(1) สำเนาหนังสือสำคญัการจดัตั้งบรษิัท 

(2) หนังสือบริคณห์สนธิ  

(3) ข้อบังคับ 

(4) สำเนารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุญาตให้เปิดบญัชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได ้

(5) หนังสือรับรอง 

(6) ตัวอย่างลายมือช่ือผูม้ีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(7) สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(8) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุใน

หนังสือรับรองนิติบุคคล) 
(9) สำเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
(10) สำเนาบตัรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 
(11) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงิน

คืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี) 
(12) เอกสารอื่นใดท่ีกำหนดโดยบริษัทจัดการ   

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) และ (12) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (7) ต้องลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย 
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หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มี
ความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยการโอนเข้าบัญชี)  

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืน
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่
ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ 11 ธนาคารเท่าน้ัน ได้แก่  

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการ
โดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวน
เงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีนั้น ๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีท่ีชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดย
จะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

3)  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  
สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ  ในคำขอ
เปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 
ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถติดต่อขอรับคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่
บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) 
หรือตัวแทน (ถ้ามี) 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนว่ยลงทุน 
บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
จนถึงเวลา 14.00 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วน
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และแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีที่
ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)   
การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่กำหนดให้เป็นวัน
ทำการซื้อถัดไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 
ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวัน
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

3. วิธีการซ้ือและชำระเงินค่าซ้ือหนว่ยลงทุน  
3.1   วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)  

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชี
กองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(3) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้อง
เปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

(4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขอ งผู้สั่งซื้อลงบน
ด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชกีระแส
รายวัน มีดังต่อไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) สำนักลมุพิน ี เลขท่ีบัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮา้ส์ ลมุพิน ี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขท่ีบัญชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพิน ี เลขท่ีบัญชี 539-0-00105-5 

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขท่ีบัญชี 492-6-00045-8 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี ้ เลขท่ีบัญชี 004-1-10428-2 

ธนาคาร ยูโอบี จำกดั (มหาชน) อาคารไทยวา เลขท่ีบัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขท่ีบัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) สำนักงานใหญ ่ เลขท่ีบัญชี 100-0-00251-3 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ่ เลขท่ีบัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดย
จะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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(5)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 
วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหัก
ลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบ
หนี้กันก็ได้ 

(9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ 

(10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง ห รือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

3.2 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปดิประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ 
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

3.3 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  

ทั้งนี้ การทำรายการผ่านระบบ Internet เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการผ่านระบบ Internet โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ 

3.4 การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น วิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มใหบ้ริการ 
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
4. ราคาขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการ
ขายหน่วยลงทุนนั้น โดยเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรอืไม่
ครบถ้วน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้
เพื ่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

5.2  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ 
วิธีการเง่ือนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว 

5.3 การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5.4 สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/
ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำ
การก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

6. การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการ
ได้รับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะ
จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 
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2) วิธีรับซ้ือคืน   

✓ มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 

o ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-A) : ไม่กำหนด 
o ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-D) : ไม่กำหนด 
o ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ช่ือย่อ : LHUSFIN-E) : ไม่กำหนด 
o   ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-ASSF) : ไม่กำหนด 
o   ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-DSSF) : ไม่กำหนด 
 

✓ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  

o ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-A) : ไม่กำหนด 
o ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-D) : ไม่กำหนด 
o ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ช่ือย่อ : LHUSFIN-E) : ไม่กำหนด 
o   ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHUSFIN-ASSF) : ไม่กำหนด 
o   ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHUSFIN-DSSF) : ไม่กำหนด 

✓ มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   

o หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า   : 100 บาท  
o หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล              : 100 บาท 
o หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  : 100 บาท 
o หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า   : ไม่กำหนด 
o ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล   : ไม่กำหนด 

✓ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 

✓ กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
o หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า   : มี  
o หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล              : ม ี
o หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  : ม ี
o หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า   : ม ี
o ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล   : ม ี

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.00 น. 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของ 
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยเรียงลำดับรายการ 
ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน  
การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าท่ีต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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Q:  กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ

ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q:  กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A:  (1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา 

(2) การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว  

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

การไม่ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั ่งที ่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั ่งซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน 
ก.ล.ต. โดบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1)   ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล 

2)   ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล 

 

 



กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)                        22 
 

(3) การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q:  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:   บริษัทจัดการอาจเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) :  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม 
วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มา
เข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กระทำได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือวัน
ทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งสั่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น.  

ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวัน
ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงิน
ค่าขายคืน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเป็นอย่างอื่น 

การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั ้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุน  
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย  
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

1.    วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง 
จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ 
ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกรณีมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั ้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที ่ได้ร ับคำสั ่งจากผู ้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุน
นี้ สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คู่มือผู้ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) 
ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการมายังกองทุนนี้สามารถขอรับ คู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้า
มี) ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วันนับแต่วันใช้สิทธิปิดรับคำสั่งดังกล่าว 

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น) 
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เงื่อนไขอื่น ๆ 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First 
Out : FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น 

กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน)  

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ากว่าหรือ
ใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยได้รับยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ที่เกิดขึ้น 

2.  วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามเง่ือนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน 

3.   ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
จะกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมีผล หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
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กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลก่อนวันที่กองทุนได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมอืน่ใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกลา่วมี
ผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ี
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” 
และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไว้ใน รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อ
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่ง
สับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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Q:   กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 

A:   ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 
ผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที ่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเรื ่อง 
“ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรบัเงิน 
และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับ
โอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับ
โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกช่ือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484  

 

 

Q:  กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ

หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี หรือช่องทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจ ากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ 
ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:   กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพ่ิมเติมได้ที่ใด  

A:   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th 

Q:  ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

A:   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้ที่  
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484  
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000  
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์02-470-5920 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้  และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่เก ี ่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผ ู ้ถ ือหน่วยลงทุนของกองทุน  
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

Q:  การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพ่ือการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

A:   บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
 

  
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A:  ณ วันท่ี 7 มกราคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุน ภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทท้ังหมด 56 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 63,703,188,243.24 บาท 

รายชื่อกรรมการ 
1. นายรัตน์ พานิชพันธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์   กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์   กรรมการ 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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รายชื่อผู้บริหาร 
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผู้อำนวยการ 
2. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์    สายการลงทุน 
3. นายอนุวัฒน์ อ่ิมแสงรัตน์    สายการตลาด 
4. นางสาวนรี พฤกษยาภัย    สายการลงทุน 
5. นางสาวศศิวีณ์ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
6. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต   สายกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
8. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและ 

อสังหาริมทรัพย ์
 
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
1.  นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์  กรรมการ 
3.  นางสาวนรี พฤกษยาภัย  กรรมการ 
4.  นายอานุภาพ โฉมศรี กรรมการ 
5.  นายพงศ์เทพ สมประสงค์ กรรมการ 
6. นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์ กรรมการ 
7. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ 

 
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ์ -ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย DCP   
รุ่น 154/2554  
-TEPCOT รุ่นที่ 6 
-ผ่าน CFA ระดับ II 
 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
-บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  
 
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
แห่งประเทศไทย (AFET)  
-บลจ. วรรณ จำกัด  
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

-กรรมการผู้อำนวยการ 
-รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 
institute 
-ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร์  บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 

-รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการ
ลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการ
ลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, 
ผู้อำนวยการฝ่าย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
 
 
-ธนาคารสแตนดาร์ด ขาร์เตอร์ 
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการฝ่ายตราสารหน้ี 
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี  

นางสาวนรี  พฤกษยาภัย -ปริญญาโท สาขา International 
Business, Schiller International 
University 
-ปริญญาตรี บริหารธุกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
 
-บลจ. ธนชาต จำกัด 
 
-บลจ. แอสเซทพลสั จำกัด 
 
-บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 
-บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด 

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการ
ลงทุน 
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ยกองทนุ
ต่างประเทศ 
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ยตราสาร
หน้ีและกองทุนต่างประเทศ 
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายตราสารหน้ี 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   
ฝ่ายตราสารหน้ี 

นายอานุภาพ  โฉมศรี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยม
อันดับ 1 
-ผ่าน CISA ระดับ II 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

-เศรษฐกร 

คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ ์ -ป.โท สาขา Financial Mathematics, 
University of Leeds 
-ป.ตรี บริหารธุกิจ (การเงิน เอกการ
ลงทุน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 
-FRM 
-ผ่าน CFA ระดับ I 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
- บลจ. ทหารไทย 
- บลจ. แอสเซทพลัส 
- บลจ. ทหารไทย 

-ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี  
-ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี  
-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสีย่ง  

คุณภคสุนาท จิตม่ันชัยธรรม -ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-CFA 
-FRM 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

 

-บลจ.ทหารไทย จำกัด 

 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 
-บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ยการ

ลงทุนต่างประเทศ   

-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ยจัดการ

ลงทุน  

 

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดสรร

สินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน  

คุณยศวสุ สุธารัตนชัยพร -MBA, Finance, University of 
Tennessee, Knoxville 
Mechanical Engineering,  
-Kasetsart University (second class 
honors) 
-A CFA Charterholder 
-A CAIA Charterholder 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
-Alpha Absolute 
-Primestreet Advisory 
-Kasikorn Securities 
-SCG Chemicals 

-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตรา
สารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 
-Mechanical Engineer 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คุณสร สุรสิทธิ์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-CFA 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
-ธนาคารทิสโก ้

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้แนะนำการลงทุน 

คุณสมประสงค์ แซ่จิว -ปริญญาโท สาขา Master of Science 

in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-ปริญญาตรี สาขา การเงิน 

การธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

เกียรตินยิมอันดับ 2 

-ผ่าน CISA ระดับ l 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บลจ. ธนชาติ ฮสีปริง จำกัด 

-บลจ. บางกอก แคปปิตอล 

จำกัด 

-บล. ไอวีโกลบอล จำกัด 

(มหาชน) 

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้จัดการกองทุน 

-นักวิเคราะห ์

คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร -ป.โท Master of Science in 

Finance (MSF), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

-ป.ตรี เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-CFA 

-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

-ผุ้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์การลงทุน 

ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 

   ธนาคารกสิกรไทย 

-ผู้จัดการกองทุน 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่: 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

-  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

3)  ผู้ดูแลผลประโยชน์*   

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั ้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที ่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)  

Q:  รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

A: 1. นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 
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Q:   ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

A:   ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิได้ทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 

 

 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี ่ยง : ผู ้จ ัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที ่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะ  
ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของ  
ผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวน
ที่ได้สัญญาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วย
ลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี ่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงในส่วนนี้ 

 
 
 
 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
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ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด 
และสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคุ่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรอื
ตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยา่ง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

 

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ตอบแทนท่ีได้รับมีความผันผวนตาม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์ินดงันี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ัญญา
แล้วแต่กรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1  ไม่จำกดัอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมภีูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing        
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 
 

ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่

 
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสูงกว่า 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำ
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั ้งขึ ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั ้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

6.4.3.1   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู ้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั ่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 
วัน นับแต่ว ันที ่ลงทุน และไม่ได้ มีล ักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู ้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบ ันการเง ินระหว ่ างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 
– 6.4.3.3.2        

6.4.4   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5  DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที ่อาจ

(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET 
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที ่สำนักงาน
กำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่ 
จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
      

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังน้ี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน

benchmark + 10%  
* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี  
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายกุองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่ม ี
  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
(ไม่รวมถึงทรัพยส์ินท่ี MF ไดร้ับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2 
  

ทรัพย์สินดังนี ้
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที ่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :  อัตราส่วน

การลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

5.2 ม ี  credit rating อย ู ่ ในระด ั บต ่ ำกว ่ า  investment grade หรื อ 
ไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

 
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

 
6.2  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที ่มิใช่เพื ่อการลดความเสี ่ยง        
(non-hedging) 

global exposure limit 

 
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

  

6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน 

จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด 
(value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ 
benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความ
ว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์
แบบซับซ้อน (complex strategic investment) 
หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความ
ซับซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของ

บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ใน
กรณีที ่ผู ้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing 
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ลีักษณะทำนองเดียวกับบคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ 
  กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที ่ม ีล ักษณะครบถ้วนดังนี้   
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง    
(2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra  

ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property  
ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน 
private equity  

หมายเหต ุ *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ่ผู ้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั ้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น  International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

 **รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะรายไม่เท่ากัน 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.2  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะรายไม่เท่ากัน 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 

(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ แต่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที่

บริษัทจัดการกำหนด 
ทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.4  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อัตราตามที่นายทะเบยีนกำหนด 

1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อัตราตามที่นายทะเบยีนกำหนด 

1.6  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 0.50 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้ ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมด 
ของกองทุน 

2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อป ี
2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี  
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน (Registrar Fee)* ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อป ี
2.4 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้  

2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อป ี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อป ี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย ์ จ่ายตามจริง 

หมายเหตุ:  1)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)  

 2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

 ท้ังน้ีเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

4)  ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถประมาณการได้ 
ท้ังน้ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียม 

*การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทางทะเบียน
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Registrar, 
Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 
ก.ล.ต และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

ท้ังน้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น 
หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

 

1. ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออม  

1.1 บริษัทจัดการจัดให้มีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจะคำนวณต้นทุน  ผลประโยชน์  และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออก
ก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน  

1.2 บริษัทจัดการจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยท่ีขายคืนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด 

1.3   หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือแสดงการ
ขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจัดให้มีการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน หนังสือแสดงการขายคืน
หน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด และ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังน้ี 

1.3.1 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม  จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม  
เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมสำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่
วันท่ีสิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม 

1.3.2 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการออมอื่น  จัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่น
ใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่
ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง  และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมท่ีจะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

1.3.3 หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม 
หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

ข้อกำหนดอื่น ๆ 
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2.  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

3.  การควบรวมกองทุน 
3.1. การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม
ด้วยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตั ้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื ่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน  
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน  
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมดังกล่าว  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้
เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอน
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการ
กำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่ง
หนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไ ปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัด
ประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว  

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูล ค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 
วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระสำคัญและความแตกตา่งของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลีย่นแปลง
เมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี ่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม 
นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(5) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทนุ
รวมที่รับโอน  

(8) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลงัการควบ
รวมกองทุน (ถ้ามี)  

(9) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี  

(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ 
ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง  
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3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้  

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน บริษัท
จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุด
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแตล่ะสัปดาห์
ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควบ
รวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว  

4.  ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

5. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานอื่น
ใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ 
ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย  
ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้
สามารถกระทำได้  

6. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็น เพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำ
ด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย 

7. การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ 
เนื ่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสาม ารถขอรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน หนึ่ง
ในสาม ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
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8. การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

9. การบริการซ้ือขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอื่น ๆ  เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: 
CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) 
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติ
ของกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้อง
ดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูล
ลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 

11.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคล
ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และ ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลงัดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลกัษณะที่คลา้ยคลงึกับ FATCA 
(ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที ่FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าว
ก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝากทรัพย์สิน  และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำ
รายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดำเนินการดังนี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มี
อยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี   

(1)  ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอืน่ใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  
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▪ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการมี
พันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
ของรัฐต่างประเทศนั้น 

▪ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุน
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 

 

 

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

http://www.lhfund.co.th/

