
 

 

 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
LH GLOBAL EQUITY FUND 

(LHGEQ) 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ 

ช่ือโครงการ  (ภาษาองักฤษ) : LH GLOBAL EQUITY FUND 

ช่ือย่อ : LHGEQ 

อายโุครงการ : ไมก่ ำหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 18 มถิุนำยน 2561 

วนัท่ีเสนอขายครัง้แรก (IPO) : ระหวำ่งวนัที ่16 - 24 กรกฎำคม 2561 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

Q:   นโยบายการลงทุน 
A:   กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีม่นีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนทัว่โลก (หรอื “กองทุน

หลกั (Master fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธ ิซึง่กองทุนหลกัทีก่องทุน
จะลงทุ นคือกองทุน  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุ นหลัก ”)  
ซึ่งกองทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภำยใต้ UCITS ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่ำร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดัตัง้และจดักำรโดย T. Rowe 
Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบรหิำรกำรลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

 กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบำยลงทุน
อย่ำงน้อยรอ้ยละ 70 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดในหุน้และหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหุ้นบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึหุน้สำมญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิใบส ำคญัแสดงสทิธ ิAmerican Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 
and Global Depository Receipts (GDRs)   

กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตำมดลุยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนำคตเป็น Fund of Funds  
หรอืลงทุนโดยตรงในต่ำงประเทศ โดยไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสีย่งของกำรลงทุน ( risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ใหเ้ป็น
ดลุยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน โดยขึน้กบัสถำนกำรณ์ตลำด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิที่จะลงทุน
อื่นใด ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยถอืว่ำไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้น้ี กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะค ำนึงถงึและรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นส ำคญั 

ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซือ้โดยมสีญัญำ
ขำยคนื (reverse repo) และ/หรอืธรุกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  รวมถงึอำจลงทุนในหรอื
มไีว้ซึ่งตรำสำรหน้ีที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non–investment grade) และตรำสำรหน้ีที่
ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted 
Securities) นอกจำกน้ี อำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ ในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ี
กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมถึง หลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวิธอีื่นตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร และ/หรอืตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืให้ควำม
เหน็ชอบ ทัง้น้ี กองทุนจะไมล่งทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่?  

อย่างไร?  
A:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

o ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : LHGEQ-R) : เหมำะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ 
ผูล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  

o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHGEQ-A) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยได้
จำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

o ชนิดจ่ำยเงนิปนัผล (ชื่อย่อ : LHGEQ-D) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบั
รำยได้สม ่ำเสมอจำกเงินปนัผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบตัิเป็นไปตำมเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพำกรก ำหนด 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรน้ีเท่ำกบั 1,000 ล้ำนบำท  และในระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดักำรขอ

สงวนสทิธขิำยหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนโครงกำร และหำกบรษิทัจดักำรขำย
หน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เตม็จ ำนวนที่เพิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ ำนวน
เงนิทุนของโครงกำร (green shoe) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธดิ ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และด ำเนินกำร
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบก ำหนดสิ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ต้อง
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลาเท่าใด 

A:   เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทุนทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ 
(Master fund) ที่มนีโยบำยลงทุนในหุ้นที่หลำกหลำยซึ่งมศีกัยภำพในกำรเติบโตของรำยได้ที่เหนือกว่ำค่ำเฉลี่ยและ  
มกีำรเตบิโตแบบยัง่ยนื โดยกองทุนรวมลงทุนในหุน้ทัว่โลก รวมถงึหุน้ตลำดเกดิใหม่  โดยผูล้งทุนสำมำรถยอมรบัควำม
เสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำท ิควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน รวมถงึควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลกัได ้

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอืมลูคำ่หน่วยลงทุน หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกัที่กองทุนลงทุน 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปจัจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ ของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  ประมำณ 1 ปีนบัจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
 
 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทนุรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก าหนด : 

• มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ 5,000 บำท  

✓ ช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ี่บรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรตัง้แต่ เวลำ 8.30-15.30 น.   

โดยวนัสุดท้ำยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. 

อน่ึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง อนัได้แก่ กองทุนเปิด  
แอล เอช ตลำดเงนิ (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตรำสำรหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี (สบัเปลี่ยนเขำ้ หรอืกำรขำยหน่วยลงทุนกองทุนต้นทำงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ี)  ในช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) ได้ ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรอำจก ำหนด หรอืเปลี่ยนแปลงรำยชื่อ
กองทุนตน้ทำงน้ีในภำยหลงัได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตเป็นอยำ่งอื่น 

✓ ช่วงภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก (Post IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ี่บรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุน
กำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร  ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน    
(วนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน) เวลำ 8.30-14.00 น.   

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุน จะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนที่
ส ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต์ หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่
ตำมวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วย
ลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำร
ตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 
  2) วธิรีบัซือ้คนื  

✓ มลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี5,000 บำท   

✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนืและจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 500 หน่วย 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสง่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.30 - 14.00 น. 

ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่บริษทั
จดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดย
ประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน  

 

 

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้   4 

 

✓ กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษิทัจดักำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ (Auto Redemption) โดยจะพิจำรณำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ ซึ่งจะ
พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำที่บรษิทัจดักำรเหน็สมควรในงวดบญัชทีี่จะจ่ำยเงนิคำ่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะใช้รำคำรบัซื้อคนื ณ สิน้วนัท ำรำยกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่
วนัถดัจำกวนัค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน เพื่อน ำเงนิไปซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสำมำรถด ำเนินกำรขำยคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ  ไปยงั
กองทุนอื่นได ้โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขระบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษิทัจดักำรได้พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำรสัง่ซื้อ

ดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำมรบัผดิชอบทำง
กฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1.1) บรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย 
โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั
ช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำร
ควบคมุของบรษิทัจดักำร 

(1.2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิทัจดักำรยงัไมไ่ดช้ ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตำงคข์ึน้ไปและ
คดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1.3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตำงค์ขึ้น
ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(2) กำรไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ล้ว  
บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสั ง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี 
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(2.1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์มส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ 
(2.2)   เมื่อบรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ย 

โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิ
ของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรจะไม่ขำย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื 
หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมำแล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในกรณีน้ีไดไ้มเ่กนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2.3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำ
ดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และกำร
ก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่ำวอยำ่งมนียัส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้น้ี เฉพำะกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิกวำ่รอ้ยละสบิ
ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถ
โอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ 

(ค) มเีหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงินจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนด 
เวลำปกต ิซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ชอบ
ดว้ยแลว้ 

(2.4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี 

(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปน้ี 
1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
2) กำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจ

ตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ได้

ในสำระส ำคญั 

(3) กำรหยดุรบัค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุน 
     เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ

กำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นกำรชัว่ครำว
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 
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Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in)  

ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) ได้ทุกวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำม 
วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

โดยเป็นกำรสบัเปลี่ยนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร ( “กองทุนต้นทำง”) มำเขำ้
กองทุนน้ี (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้น้ี กำรสบัเปลีย่นกำรถอืหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนน้ีไปยงักองทุน
อื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร โดยสง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และน ำสง่หลกัฐำนกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  กระท ำไดทุ้กวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำ
กำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสง่สัง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ระหวำ่งเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีที่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมคี ำสัง่ให้เป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แมอ้ำจเป็นวนัที่บรษิทัจดักำรก ำหนดให้
เป็นวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

 ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่บรษิทัจดักำร
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซือ้คนื รวมทัง้เผยแพรผ่ำ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

บริษทัจดักำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน        
ในกรณี ดงัน้ี 
(1)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร 
(2)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยยอ่ย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำให ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรอืผู้มเีงนิลงทุนสูง ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำร
กองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(3)  กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยำว 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อผู้
โอนและผูร้บัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผูร้บัโอนยงัไมม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะต้องด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด
ไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร เรื่อง 
“คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รับเงนิ 
และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 
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นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัที่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ 
ทัง้น้ี ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนัขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกชื่อผู้รบัโอนหน่วยลงทุนใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแล้ว 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซต์ (Website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืที่บรษิทัจดักำร ที่
หมำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 

 

 
 

Q:     กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ”ี ทุกครัง้ทีม่กีำรสัง่ซื้อ

หรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำ
หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อน่ึง
เอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัสง่โดยทำงไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ล้วแต่กรณี 

ทัง้น้ี สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึรำยกำร
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื่นใดทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร ณ 
ทีท่ ำกำรทุกแหง่ของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะไม่นับ

คะแนนเสียงที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เว้นแต่กำรเกิน
ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการกองทุน
รวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซด ์(website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th 

Q:    ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการหรือไม่ อย่างไร 

 A:   ผูถ้อืหน่วยสำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี่ บรษิทัจดักำรที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 หรอืส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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        กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิทัจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  ในกรณีที่บรษิทัจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมน้ี  และ/หรอืหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วย
ของกองทุนสำมำรถน ำข้อพพิำทเข้ำสู่กำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได ้ 
 

  
 

Q:   ข้อมลูเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:   ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัจดักำร สรปุไดด้งัน้ี 

ท่ีอยู่ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 
เลขที ่11 อำคำรควิเฮำ้สส์ำทร ชัน้ 14  ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 
โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2150 

จ านวนกองทุนรวมทัง้หมด   
ภายใต้การบริหารจดัการ 
 

38 กองทุน (ณ วนัที ่10 พฤษภำคม 2561) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การ 
บริหารจดัการ 

54,824,619,682.25 บำท (ณ วนัที ่10 พฤษภำคม 2561) 
 

  
รายช่ือกรรมการบริษทั 
1. นำยรตัน์  พำนิชพนัธ ์ ประธำนกรรมกำร 

2. นำยอดลุย ์วนิัยแพทย ์ กรรมกำร 

3. นำงสวุรรณำ พทุธประสำท กรรมกำร 

4. นำงศศธิร  พงศธร  กรรมกำร 

5. นำงระววีรรณ วธันำนุกจิ กรรมกำร 

6. นำยหลำย  กวง-ฮวั กรรมกำร 

7. นำงสำวจฑุำมำศ  สมบุณยะวโิรจน์ กรรมกำร 

8. นำงจนัทนำ  กำญจนำคม กรรมกำร 

9. นำยมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ กรรมกำร 
 

รายช่ือผูบ้ริหารบริษทั 
1. นำงจนัทนำ  กำญจนำคม กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำยอนุวฒัน์  อิม่แสงรตัน์ ฝำ่ยกำรตลำดกองทุนสว่นบุคคล 
4. นำงสำวศศวิณ์ี  กฤษณะสมติ ฝำ่ยงำนทะเบยีน 
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ ฝำ่ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
6. นำงสดุำรนิ  ธรรมรกัษ์ ฝำ่ยเครอืขำ่ยธนำคำรและสถำบนั 
7. นำงสำวมนชญำ รชัตกุล ฝำ่ยกำรลงทุนกองทุนรวมและกองทุนสว่นบุคคล 

 
 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q:  รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 
A:  รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน แสดงไดด้งัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 
1. นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ รองประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวมนชญำ รชัตกุล ผูจ้ดักำรกองทุน 
3. นำยอรุณศกัดิ ์จรญูวงศนิ์รมล ผูจ้ดักำรกองทุน 
4. นำยวริตัน์  วทิยศรธีำดำ ผูจ้ดักำรกองทุน 
5. นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี ผูจ้ดักำรกองทุน 
6. นำงสำวพรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ ผูจ้ดักำรกองทุน 
7. นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร ผูจ้ดักำรกองทุน 
8. นำงสำวนภำพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ ผูจ้ดักำรกองทุน 

 
Q:  รายช่ือผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รำยชื่อผูจ้ดักำรกองทุน แสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

นำงจนัทนำ  กำญจนำคม -ปรญิญำโท Campbell University North 
Carolina, US  บรหิำรธุรกจิ 
-ปรญิญำตรมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 
ปรญิญำวทิยำศำสตรบ์ณัฑติ 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
-บลจ.กรุงศร ีจ ำกดั 
 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
-ดแูลกำรบรหิำรงำนธุรกจิ
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -CFA ระดบั II สมำคมนกัวเิครำะห์
หลกัทรพัย ์และประกำศนียบตัร สมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP 
รุน่ 154/2554  
-ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 
Institute  
-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั  
 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
-ตลำดสนิคำ้เกษตรลว่งหน้ำแหง่
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จ ำกดั  
-บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

-กรรมกำรผูจ้ดักำร 
-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
ฝำ่ยกำรลงทุน  
-กรรมกำรบรหิำรและประธำน
เจำ้หน้ำทีล่งทุน  
-กรรมกำร 
-กรรมกำรและประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
- ผู้ช่ วยกรรมกำรผู้จ ัดกำร  
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

น.ส. มนชญำ  รชัตกุล -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ (กำรจดักำร
ทัว่ไป) Western Illinois University, US  
-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 
-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
  
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั  
-บลจ.เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
-บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
-บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
-บล.เอกธ ำรง เคจไีอ จ ำกดั 
-บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
-ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

-ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร  
สำยกำรลงทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
(ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร) 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
(ผูอ้ ำนวยกำร) 
-ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 
 
-ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 
-ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 
-ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 
-จนท.วเิครำะหห์ลกัทรพัย์
อำวุโส 
-Auditor Officer 7 
 

นำยอรุณศกัดิ ์ จรญูวงศนิ์รมล -ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ University of 
Kentucky, USA 
-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
-CFA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั  
-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
-SCB Quant Asset 
Management Co.,Lld. 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 
-บรษิทั ทรสิ เรตติง้ จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
(ผูอ้ ำนวยกำร) 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 
 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-Senior Analyst 
 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร  -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

  -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี
มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช 
-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.ฟิลลปิ จ ำกดั 
-บมจ.ธนำคำรกรงุเทพ  
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ  

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝำ่ยคำ้
หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำร
กองทุนสว่นบุคคล 
-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝำ่ยจดักำร
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยวริตัน์  วทิยศรธีำดำ -ปรญิญำโท   
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั      
เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิระหวำ่งประเทศ  
-ปรญิญำตร ี  
 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั    
 เศรษฐศำสตรก์ำรคลงั    

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.เมยแ์บงค ์กมิเอง็ จ ำกดั 
-บล.เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) 
-บลจ.ฟินนัซำ่ จ ำกดั 
-บลจ.ซมีโิก ้จ ำกดั  

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุนสว่นบุคคล 
-ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรฝำ่ยบรหิำรควำม
เสีย่ง 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำร
ศำสตร ์เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ 
-ปรญิญำตร ี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ เกยีรตนิิยม  
 อนัดบั 1 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรฝำ่ยบรหิำรควำม
เสีย่ง 
-เศรษฐกร 
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

น.ส. พรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ -ปรญิญำโท Information Systems & 
Management, London School of 
Economics, UK 
-ปรญิญำโท Finance, Imperial College, 
U.K.  
-ปรญิญำตร ีEconomics & 
Accountancy, City University, UK 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
-บลจ.วรรณ จ ำกดั  
-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ำกดั 
-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ำกดั  

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรกองทุน 

น.ส. นภำพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ -ปรญิญำโท กำรเงนิ Shanghai 
University of finance and economics  
-ปรญิญำตร ีกำรเงนิ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั  
-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
-บลจ.วรรณ จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรกองทุน 

 

Q:  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ของกองทุนน้ี ไดแ้ก่: 

- ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

-  หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ (ถำ้ม)ี 

2)  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

3)  ผูด้แูลผลประโยชน์*   

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

(*นอกจำกหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  

  
 
 

Q:  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซต์ ของบรษิทัจดักำร หรอื 
     ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร รวมทัง้
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซือ้ขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่จะลงทุน โดยกำรวเิครำะหส์ถำนะทำงกำรเงนิ ผล
กำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของผู้ออกตรำสำรอย่ำง
ใกลช้ดิและต่อเน่ือง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอยำ่งเหมำะสม 

 
ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คอืควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไมส่ำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ำมที่ก ำหนด หรอืไมค่รบตำมจ ำนวนที่

ไดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหค์ุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร และทบทวน
ฐำนะทำงกำรเงนิและควำมน่ำเชื่อถอืของผูอ้อกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำ
ปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

 
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไมส่ำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มสีภำพคล่องใหส้อดคล้องกบัประเภทลกัษณะและ
นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้น้ี แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำก
กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของ
ปจัจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง คำ่เงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปจัจยัเหล่ำน้ีอำจมผีลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน 
หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : บรษิทัจดักำรจะตดิตำมและท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทำงดำ้นปจัจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ 
กำรเมอืง คำ่เงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในสว่นน้ี 

 
ความเส่ียงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะมกีำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวกบักำร

แลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได ้ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนไม่สำมำรถช ำระเงนิให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ที่บรษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไวอ้ย่ำงใกล้ชดิ และ

สม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศที่กองทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยดุไมต่รงกบัวนัหยุดท ำ

กำรของประเทศไทย ท ำใหก้องทุนอำจไดร้บัช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนล่ำช้ำ และ

สง่ผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนในประเทศ 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ในหนังสอื ชี้ชวน/

รำยละเอยีดโครงกำร 

 
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้

หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำ

แลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนที่เพิม่ขึ้นจำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง

ดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedgind) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจท ำใหก้องทุนเสยีโอกำสใน

กำรไดร้บัผลตอบแทนที่เพิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมกีำรเปลี่ยนแปลงมกีำรเปลี่ยนแปลงในทำงตรงขำ้มกบัที่กองทุนคำดกำรณ์ไว ้

อยำ่งไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่ส่ญัญำไมป่ฎบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะเข้ำท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรที่มกีฎหมำยจดัตัง้ขึ้น หรอืธนำคำรพำณิชย์และจะ

วเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิของคุส่ญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ตดิตำมวเิครำะหค์วำมเสีย่งในฐำนกำรเงนิของคูส่ญัญำอยำ่งต่อเน่ือง 
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อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
2 
 
 

ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ำกวำ่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
4 
 
 

เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำร 
มลีกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำล
เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% (หรอืไมเ่กนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุน
ในตำ่งประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมภีูมลิ ำเนำอยู่
ตำ่งประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale ตำมทีส่ ำนกังำนก ำหนด) 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ตำ่งประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี 
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหน้ี ≤ 397 วนั 
นบัแตว่นัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีำระ 
ผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
       5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  
       5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
       5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
       5.2.3.4  ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
       5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั  
       5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
       5.2.3.7  ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  
       5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 
       5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหน้ี > 397 วนันบัแตว่นัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market  

ไมเ่กนิอตัรำดงัน้ี แลว้แตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้ำหนกัของตรำสำรทีล่งทุนใน benchmark + 
5% 

  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรัพย์
ส ำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์

รวมกนัไมเ่กนิอตัรำดงัน้ี แลว้แตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรอื 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน
รวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้ออกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้
ขำยใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ)  
6.2  ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่ำ่ตำมกฎหมำยไทยหรอื
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อ
ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบริษทัที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
แก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพกิถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET 
หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ) 
6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
       6.4.1  เป็นตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืศุกูกทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ 
หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ (แตไ่มร่วมสำขำของ ธพ. 
ตำ่งประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื
เป็นตรำสำร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหน้ี ≤ 
397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
                 6.4.3.3.1  บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 
                 6.4.3.3.2  สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมำชกิ 
                 6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนอง
เดยีวกบับุคคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหน้ี > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญำม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
        6.6.1 reverse repo 
        6.6.2 OTC derivatives    
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
       6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขำยหรอือยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจด
ทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลำ่วทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอน
หน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ)  

(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark 
+ 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจำย 
กำรลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธ ิ
กำรเชำ่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำน
ก ำหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจำยกำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ 
แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำนก ำหนด และมี
ลกัษณะตำม 6.7.1 

ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิกำร 

เดยีวกนั หรอืกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักลำ่ว  
ไมเ่กนิอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงัน้ี แลว้แตอ่ตัรำใดจะ
สงูกวำ่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark 
+ 10%  

* หมำยเหตุ : ในกรณเีป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนินงำนของกองทุน 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตำมกฎหมำย

ไทย (ไมร่วมถงึสำขำในตำ่งประเทศของนิตบิุคคลดงักลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จำ่ย 
หรอืคูส่ญัญำ ดงัน้ี 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคูส่ญัญำตำม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้
แตเ่ป็นกองทุนรวมทีม่อีำยโุครงกำร  
< 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยกุองทุน 
- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนรวมทีอ่ำยุ
กองทุนคงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้น้ี เฉพำะ
กองทุนรวมทีม่อีำยโุครงกำร ≥ 1 ปี  

      

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแตก่องทุนไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไข
ใหก้องทุนรวมสำมำรถขำยคนื 
ผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นน้ี 
(ขอ้น้ีไมใ่ชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  buy & hold ทีล่งทุน
ใน B/E P/N เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก ทีม่อีำยไุมเ่กนิอำยกุองทุน
หรอืรอบกำรลงทุนของกองทุน หรอืมกีำรลงทุนใน derivatives เพือ่ให้
ทรพัยส์นิดงักลำ่วมอีำยสุอดคลอ้งกบัอำยกุองทุน) 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : อตัรำสว่น 

กำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของสว่นที ่1 : อตัรำสว่นกำรลงทุน 
ทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)   
แตไ่มร่วมถงึตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึง่หน้ีกึง่ทุน ศุกูก หรอืตรำสำร Basel  
III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : อตัรำสว่นกำร
ลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของสว่นที ่1 : อตัรำสว่น 
กำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญำ (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

6 derivatives ดงัน้ี 
6.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 
(hedging) 

ไมเ่กนิมลูคำ่ควำมเสีย่งทีม่อียู ่ 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนินงำนของกองทุนไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั product limit 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหน่ึง ทุกกองทุนรวม รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำรรำย

เดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ (ไมน่บัรวมกำรถอืหุน้ของ
กองทุนรวมวำยภุกัษ)์ 

2 ตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรำสำร Basel III และศุกูก  
ของผูอ้อกรำยใดรำยหน่ึง  
(ไมร่วมถงึตรำสำรหน้ีภำครฐัไทยหรอืตรำสำรหน้ีภำครฐั
ตำ่งประเทศ) 

2.1  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคำ่หน้ีสนิทำงกำรเงนิ (financial 
liability)1ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชลีำ่สดุ โดยไมใ่หน้บัรวมมูลคำ่หน้ีสนิ
ดงักลำ่วของเจำ้หน้ีทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิกูย้มืจำก
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไมม่หีน้ีสนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผย
ไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชลีำ่สดุใหใ้ชอ้ตัรำสว่น
ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้น้ี
ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้ี
กำรยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดยเป็นตรำสำรที่
ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ใหบ้รษิทัจดักำร ลงทุนเพือ่กองทุน
ภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำรรำยเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 
ใน 3 ของมูลคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วเป็นรำย
ครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยืน่แบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำ
เป็นรำยโครงกำร 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
(อตัรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคล
ดงัน้ี  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกจิสถำบนั
กำรเงนิ 
       2. ธนำคำรออมสนิ 
       3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
       4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
       5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 
       6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
       7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  
       8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมำชกิ 
       11. สถำบนักำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั
บุคคลตำม 1. - 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย  CIS ทัง้หมดของกองทุน หรอื
กองทุน CIS ที่ออกหน่วยนัน้ 
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนในกรณีดงัน้ี 
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดย
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(1.1) มขีนำดเลก็ 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมอีำยไุม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra 
ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(1) มขีนำดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(1) มขีนำดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

 
ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำสว่นกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ย
กำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1.ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.1  คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

(โดยอำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่
เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร) 

1.2  คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ2.50  

(โดยอำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่
เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร) 

1.3 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      - ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 

(บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส ำหรบักำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ระหว่ำงกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร 
แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

ทัง้นี้ อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่
เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร) 

1.4 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการได้ ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด 

ของกองทุน 
2.1 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร  (Management Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ต่อปี 
2.2 คำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี  
2.3 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.500 ต่อปี 
2.4 คำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ จำ่ยตำมจรงิ 
2.5 คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ จำ่ยตำมจรงิ แต่ไมเ่กนิ 0.535 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้  
2.6 คำ่ใช้จำ่ยอื่น ๆ  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.900 ต่อปี 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี 
หมายเหต:ุ  1)   ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ หรอืภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีืน่ใด ในท ำนองเดยีวกนันี้ 

และค่ำธรรมเนียมในกำรเรยีกเกบ็จำกกองทุนทัง้หมดขำ้งตน้  
2)  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรทีจ่ะปรบัเพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยขำ้งต้นโดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงกำรจดักำรในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำย 
ทัง้นี้เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

3)   ค่ำธรรมเนียมค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ ต้องไม่เกินอตัราร้อยละ 5.000 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม  

  

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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▪  บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทั
จดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนรวม  โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ี
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

▪  ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบติัการ และ
ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีบริษทัจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นต้นปฏิบติัตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้ 

▪  ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเกบ็ไว้เป็นข้อมูล
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวน
ส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั หรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรบัซ้ือคืน 

▪  การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า
ส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

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

