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กองทุนเปด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร 

LH SEMICONDUCTOR FUND 

(LHSEMICON) 

 
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)  

 
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช เซมิคอนดกัเตอร 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH SEMICONDUCTOR FUND  

ชื่อยอโครงการ     : LHSEMICON 

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : วันท่ี 4 มิถุนายน 2564 

วันจดทะเบียนกองทุน     : วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 
 
 
 

 

ประเภทของกองทุน  :  กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) ประเภทรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจดานการออกแบบ การจัดจำหนาย การผลิต และการขายเซมิคอนดักเตอร โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร จะลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุน iShares Semiconductor ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย 
BlackRock Fund Advisors ("BFA") 

โดยกองทุน iShares Semiconductor ETF มีเปาหมายเพื ่อใหผลตอบแทนดานการลงทุนสอดคลองกับดัชนี ICE 
Semiconductor Index ("ดัชนีอางอิง") โดยจะลงทุนอยางนอย 90% ในหลักทรัพยของดัชนีอางอิงและในตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลักทรัพยที่เปนตัวแทนของหลักทรัพยในดัชนีอางอิง และที่เหลืออีกไมเกิน 10% จะลงทุนในสัญญาฟวเจอร (futures) 
ตราสารสิทธิ (options) และสัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงหุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินท่ี BFA หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ที่ไมอยูในดัชนีอางอิง แตเปนหลักทรัพย
ที่ BFA เช่ือวาจะชวยใหกองทุนสามารถติดตามดัชนีอางอิงได 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว เปนตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ไดแก ตลาดหลักทรัพยฮองกง หรือญี่ปุน และ/หรือเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินหลักเปนสกุลเงินฮองกงดอลลาร หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุน) ในภายหลังก็ได โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใชในการซื้อขายหนวย
ลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสำคัญ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนา และประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

สวนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและตางประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก เงนิฝาก  

ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรพัย และ/หรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไวในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดหรือใหความเห็นชอบ 

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) 
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี ่ยวของ เชน 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงนิ ในกรณีที่คาดการณวา

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
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คาเงินดอลลารสหรัฐ (USD) มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสัดสวนที่คอนขางมาก แตหากในกรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐ (USD) 
มีแนวโนมแข็งคาขึ ้น ผ ูจัดการกองทุนอาจพิจารณาไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื ่อปองกันความเสี ่ยงดาน 
อัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราตางประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดสวนนอย อยางไรก็ตามหากผูจัดการกองทุนพิจารณาวา 
การปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไมเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือทำใหผูถือหนวยลงทุนเสีย
ประโยชนที่อาจไดรับ ผูจัดการกองทุนอาจไมปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได นอกจากนี้การทำธุรกรรมปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีตนทุนซึ่งทำใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความนาเช่ือถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(Unrated) และหลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย 
(securities lending) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นตามที ่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือใหความเห็นชอบ 

กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) หรือทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไม
เกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ยกเวนกรณีที่กองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) 
และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดไดไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุน
ปลายทาง โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทนุของกองทุนซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
เงื ่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง 
(circle investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื ่นภายใต บลจ.เด ียวกันอีก (cascade 
investment) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมา
เปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทำใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ให
เปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) 
 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

 กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนดิของหนวยลงทุน ดังน้ี 

o ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : LHSEMICON-A) : เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และผูลงทุนนิติบคุคล/
สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการ
ลงทุน (Total return) 

o ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : LHSEMICON-D) : เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภท
นิติบุคคล/สถาบัน โดยผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีจากเงินปนผลดังกลาว หาก
ปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

o ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHSEMICON-E) : เหมาะสำหรับผูลงทุนที่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุมผูลงทุนอื่นดังกลาวลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการไมนอยกวา 7 วัน 
และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปของกองทุน  

ทั้งนี้ ผู ลงทุนบุคคลธรรมดา และผูลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนไดในหนวยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกำหนด 
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 ลักษณะท่ีสำคัญของกองทนุ 

กองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน 
กองทุน iShares Semiconductor ETF (“กองทุนหลัก”)  

ขอมูลสำคัญของกองทุนหลัก 

ช่ือกองทุน กองทุน iShares Semiconductor ETF 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแนสแด็ก (NASDAQ) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) และบริหาร
จัดการโดย BlackRock Fund Advisors 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 

วันท่ีจัดตั้งกอง วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 

วัตถุประสงคในการลงทุน กองทุน iShares Semiconductor ETF ("กองทุน") มีเปาหมายเพื่อใหผลตอบแทนดานการ
ลงทุนที่สอดคลองกับดัชนี ICE Semiconductor Index ("ดัชนีอางอิง") 

กลยุทธการลงทุนที่สำคัญ กองทุน iShares Semiconductor ETF 

กองทุนทำการลงทุนอยางนอย 90% ในหลักทรัพยของดัชนี ICE Semiconductor 
Index ("ดัชนีอางอิง") หรือ (“Underlying Index”) โดยดัชนีอางอิงซื้อขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบดวยบริษัทตาง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจดานเซมิคอนดักเตอร ที่จัดทำ
ดัชนีโดยบริษัทแนสแด็ก (Nasdaq, Inc.) 

ดัชนีอางอิงดังกลาวประกอบดวยบริษัทตาง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจดานการออกแบบ การผลติ 
การจัดจำหนาย และการขายเซมิคอนดักเตอร ดัชนีอางอิงจะประกอบดวยทั้งบริษัท
ขนาดใหญและขนาดกลาง และองคประกอบของดัชนีอางอิงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา 

กองทุนอาจลงทุนสินทรัพยสวนที ่เหลือในสัญญาฟวเจอร (futures) ตราสารสิทธิ 
(options) และสัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
รวมถึงหุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการ
ลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ที่ไมอยูในดัชนีอางอิง แตเปนหลักทรัพยท่ี BFA เชื่อวาจะชวย
ใหกองทุนสามารถติดตามดัชนีอางอิงได กองทุนดังกลาวพยายามติดตามผลการลงทุน
ของดัชนีอางอิงกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน 

บริษัทจัดการ (Sponsor) BlackRock Fund Advisors 

Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company  

สกุลเงิน ดอลลารสหรฐัฯ (US Dollar) 

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไมกำหนด 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมม ี

Management fee รอยละ 0.46 ตอป 

Expense Ratio รอยละ 0.46 ตอป 

CUSIP 464287523 

Index Ticker SOXX 

แหลงขอมูลกองทุนหลัก www.ishares.com  
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หมายเหตุ :  
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนหลักได ใน
กรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก 

1.  ความเสี่ยงตามประเภทของสินทรัพย (Asset Class Risk) 

หลักทรัพยและทรัพยสินอื่น ๆ ในดัชนีอางอิงหรือในพอรตของกองทุนอาจมีประสิทธิภาพต่ำกวาเมื่อเทียบกับตลาด
การเงินทั่วไป ตลาดการเงินเฉพาะประเภท หรือสินทรัพยประเภทอ่ืน ๆ 

2.  ความเสีย่งท่ีเกิดจากการมีผูรวมคาหนวยลงทุนจำนวนนอยราย (Authorized Participant Concentration Risk) 

เฉพาะผูรวมคาหนวยลงทุน (Authorized Participant) (ตามที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน ("หนังสือชี้ชวน") ในสวนการ
ซื้อ (Creation) และการขายคืน (Redemption) เทานั้นที่สามารถทำธุรกรรมการซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุนโดยตรง
กับกองทุน นอกจากนี้ผูรวมคาหนวยลงทุนเหลานี้ไมมีภาระผูกพันในการทำธุรกรรมการซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน 
กองทุนมีสถาบันการเงินจำนวนจำกัดที่อาจทำหนาที่เปนผูรวมคาหนวยลงทุนในองคกรหนึ่ง ๆ (เชน ในนามของผูรวม
ตลาดรายอื่น ๆ) ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนถอนตัวจากธุรกิจ หรือไมสามารถสงคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนที่
ของกองทุนและไมมีผูรวมคาหนวยลงทุนรายอื่นสามารถดำเนินการซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุนได หุนกองทุนอาจมี
แนวโนมที่จะถูกซื้อขายในราคาสูง (Premium) หรือต่ำกวา (Discount) มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) และอาจเผชิญกับ
การหยุดซื้อขายชั่วคราว (Trading Halt) หรือการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน (Delisting) 

3.  ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk)  

กองทุนอาจมีความเสี่ยงตอการขาดทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดทุนเนื่องจากเหตุการณไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอการ
ลงทุนของกองทุนมากกวาตลาดโดยรวม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย และ/หรือ
ทรัพยสินอื ่น ๆ ของผู ออกหลักทรัพยรายใดรายหนึ ่งหรือผู ออกหลักทรัพย ประเทศ กลุ มประเทศ ภูมิภาค ตลาด 
อุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรม ภาคหรือประเภทของสินทรัพยประเภทตาง ๆ  

4.  ความเสี่ยงตอความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity Risk)  

ความลมเหลวหรือการละเมิดระบบอิเล็กทรอนิกสของกองทุน ที่ปรึกษาของกองทุน ผูจัดจำหนาย ผูจัดทำดัชนี และ 
ผูใหบริการอื่น ๆ ผูดูแลสภาพคลอง ผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูออกหลักทรัพยที่กองทุนทำการลงทุนสามารถกอใหเกิด
การหยุดชะงักซึ่งสงผลเสียตอการดำเนินธุรกิจของกองทุน และ/หรืออาจสงผลใหเกิดความเสียหายทางการเงินตอกองทุน
และผูถือหุน เมื่อกองทุน 

ไดจัดทำแผนความตอเนื่องทางธุรกิจและระบบการจัดการความเสี่ยงเพ่ือแกไขปญหาการละเมดิหรอืความลมเหลวตาง ๆ 
แตก็ยังมีขอจำกัดที่มีอยูเปนปกติเกี่ยวกับแผนและระบบดังกลาว นอกจากนี้กองทุนไมสามารถควบคุมแผนการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอรและระบบของผูจัดดัชนีของกองทุน รวมถึงผูใหบริการอื่น ๆ ผูดูแลสภาพคลองผูรวมคาหนวยลงทุน 
หรือผูออกหลักทรัพยที่กองทุนทำการลงทุน 

5.  ความเสี่ยงดานตราสารทุน (Equity Securities Risk)  

ตราสารทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลคา และมูลคาของตราสารทุนอาจมีความผันผวนมากกวาสินทรัพยประเภทอื่น ๆ 
ดัชนีอางอิงประกอบดวยหุนสามัญซึ่งโดยทั่วไปผูถือหุนสามัญมีความเสี่ยงมากกวาหุนบุริมสิทธิและตราสารหนี้เน่ืองจาก
สิทธิการเรียกรองของผูถือหุนสามัญจะดอยกวาผูถือหุนบุริมสิทธิและตราสารหนี้เมื่อผูออกตราสารลมละลาย 

6.  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับดัชนี (Index-Related Risk) 

ไมมีการรับประกันวาผลการลงทุนของกองทุนจะมีความสัมพันธในระดับสูงกับดัชนีอางอิงหรือกองทุนจะบรรลุ
วัตถุประสงคในการลงทุน การหยุดชะงักของตลาดและขอจำกัดดานกฎระเบียบตาง ๆ อาจสงผลเสียตอความสามารถ
ของกองทุนในการปรับสัดสวนการลงทุนใหอยูในระดับที่กำหนดเพื่อติดตามดัชนีอางอิง เกี่ยวกับความผิดพลาดของ
ขอมูลดัชนี การคำนวณดัชนีหรือการสรางดัชนีอางอิงตามวิธีการอาจเกิดขึ้นเปนครั้งคราวและอาจไมไดมีการกำหนดและ
แกไขโดยผูจัดทำดัชนีในชวงเวลาหนึ่งหรือไมมีการแกไขเลย ซึ่งอาจสงผลเสียตอกองทุนและผูถือหุน สภาพตลาดท่ี
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ผิดปกติอาจทำใหผูจัดทำดัชนีตองเลื่อนการปรับสมดุลพอรตการลงทุนตามกำหนดเวลา ซึ่งอาจทำใหดัชนีอางอิงแตกตาง
ไปจากองคประกอบปกติหรือที่คาดไว 

7.  ความเสี่ยงจากเหตุการณโรคติดเชื้อ (Infectious Illness Risk)  

 สถานการณโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโควิด-19 สงผลใหเกิดขอจำกัดดานการเดินทาง การหยุดชะงักของระบบ
บริการสุขภาพ การขยายระยะเวลากักกันโรค การยกเลิก ภาวะชะงักงันของหวงโซอุปทาน ความตองการของผูบริโภคลดลง 
การเลิกจางพนักงาน การจัดอันดับเครดิตลดลง การผิดนัดชำระหนี้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคญัอื่น ๆ ตลาดบางแหง
ประสบปญหาเรื่องการปดชั่วคราว ความผันผวนอยางรุนแรงการสูญเสียอยางรุนแรง สภาพคลองลดลง และตนทุนการ
ซื้อขายที่เพิ่มข้ึน เหตุการณเหลานี้จะมีผลกระทบตอกองทุนและการลงทุนของกองทุนดังกลาว และอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการซื้อหรือขายหลักทรัพยของกองทุนหรือทำใหเกิดขอผิดพลาดมากข้ึนในการติดตามและทำใหเกิดการซื้อขาย
ในราคาสูง (Premium) หรือต่ำกวา (Discount) มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) ของกองทุน การระบาดของโรคติดเชื้ออื่น ๆ  
ในอนาคตอาจสงผลในลักษณะเดียวกัน 

8.  ความเสี่ยงของผูออกหลักทรัพย (Issuer Risk)  

ผลการดำเนินงานของกองทุนขึ ้นอยู กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพยแตละรายการที ่กองทุนทำการลงทุน  
การเปลี ่ยนแปลงสถานะทางการเงินหรืออันดับความนาเชื่อถือของผู ออกหลักทรัพยเหลานั ้นอาจทำใหมูลคาของ
หลักทรัพยลดลง 

9.  ความเสี่ยงของบริษัทท่ีมีมูลคาหลักทรัพยขนาดใหญ (Large-Capitalization Companies Risk) 

บริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยขนาดใหญอาจมีศักยภาพในการปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดนอยกวา
บริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยขนาดเล็ก บริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยขนาดใหญอาจมีความสมบูรณมากกวาและมีศักยภาพใน
การเติบโตที่จำกัดมากกวาเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยขนาดเล็ก ในระหวางวัฏจักรตลาดหุนรูปแบบตาง ๆ 
ผลการดำเนินงานของบริษัทมูลคาหลักทรัพยขนาดใหญไดสงผลตอผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดหลักทรัพยไดกวางข้ึน 

10. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ (Management Risk)  

 เนื่องจากกองทุนจะไมไดจำลองดัชนีอางอิงอยางสมบูรณ จึงมีความเสี่ยงที่วากลยุทธการลงทุนของ BFA อาจไมเกิด
ผลสำเร็จตามที่คาดการณไว  

11. ความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk)  

กองทุนอาจเกิดการขาดทุนในชวงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นและในชวงที่ตลาดตกต่ำ
ยืดเยื้อ เหตุการณตาง ๆ ในระดับทองถิ่น ภูมิภาค หรือระดับโลก เชน สงคราม การกอการราย การแพรกระจายของ
โรคติดเชื้อ หรือปญหาดานสาธารณสุขอื่น ๆ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือเหตุการณอื่น ๆ อาจสงผลกระทบอยางมาก
ตอกองทุนและการลงทุนของกองทุนดังกลาว และอาจสงผลใหเกิดการซื้อขายในราคาสูง (Premium) หรือต่ำกวา 
(Discount) มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) ของกองทุน  

12. ความเสี่ยงดานการซื้อขายในตลาด 

 กองทุนเผชิญกับความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาดเปนอยางมากรวมถึงการขาดสภาพคลองของตลาดสำหรับหุนกองทุน 
ขาดทุนจากการซื ้อขายในตลาดรอง ชวงเวลาที ่มีความผันผวนสูงและการหยุดชะงักในกระบวนการซื้อหรือขายคืน
หลักทรัพย ปจจัยใด ๆ เหลานี้ และปจจัยอื่น ๆ อาจนำไปสูการซื้อขายหลักทรัพยในราคาสูง (Premium) หรือต่ำกวา 
(Discount) มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)  

13. ความเสี่ยงของการลงทุนแบบใชกลยุทธการไมกระจายความเสี่ยง (Non-Diversification Risk)  

 กองทุนอาจใชสินทรัพยจำนวนมากในการลงทุนในหลักทรัพยที่ออกโดยหรือเปนตัวแทนของผูออกหลักทรัพยจำนวน
ไมก่ีราย ดวยเหตุนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของผูออกหลักทรัพยจำนวนนอยราย 

14. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

 กองทุนมีความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกิดจากปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงความผิดพลาดจากมนษุย 
ขอผิดพลาดดานการประมวลผลและการสื่อสาร ขอผิดพลาดของผูใหบริการกองทุน คูสัญญา หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ 
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กระบวนการและเทคโนโลยีที่ลมเหลวหรือไมเพียงพอ หรือความผิดพลาดของระบบ กองทุนและ BFA พยายามท่ีจะลด
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการเหลานี้ผานการควบคุมและกระบวนการตางๆ อยางไรก็ตามมาตรการเหลานี้ไมไดจัดการ
กับทุก ๆ ความเสี่ยงท่ีมีและอาจไมเพียงพอที่จะจัดการกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สำคัญ 

15. ความเสี่ยงของการลงทุนท่ีเลียนแบบดัชนีตลาดหุนอางอิง (Passive Investment Risk)  

 กองทุนไมไดมีการบริหารแบบเชิงรุก และโดยทั่วไป BFA จะไมพยายามกำหนดจุดที่ปลอดภัยภายใตสภาวะตลาดใด ๆ 
รวมถึงสถาวะตลาดถดถอย  

16.  ความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S.) 

 การเปลี่ยนแปลงบางอยางกับเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา เชน เมื่อเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาตกต่ำ
หรือเมื่อตลาดการเงนิเกิดการชะลอตัว อาจสงผลเสียตอหลักทรัพยที่กองทุนทำการลงทุน 

17. ความเสี่ยงดานการใหยืมหลักทรัพย (Securities Lending Risk)  

 กองทุนอาจดำเนินธุรกิจใหยืมหลักทรัพย การใหยืมหลักทรัพยเก่ียวของกับความเสี่ยงท่ีกองทุนอาจสูญเสียเงินเนื่องจาก
ผูยืมหลักทรัพยไมสามารถคืนหลักทรัพยไดทันเวลาหรือไมคืนหลักทรัพยเลย กองทุนอาจสูญเสียเงินในกรณีที่มูลคาของ
หลักประกันลดลงสำหรับหลักทรัพยที ่ใหยืมหรือการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนใด ๆ ที่มีหลักประกันเงินสด 
เหตุการณเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบทางภาษีกับกองทุน 

18.  ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร (Semiconductor Industry Risk) 

 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจดานเซมิคอนดักเตอรอาจมีขอจำกัดดานสายผลิตภัณฑ ตลาด ทรัพยากรทางการเงินหรือบุคลากร 
บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจดานเซมิคอนดักเตอรมักจะเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง ความลาสมัยของผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว และ
การใชเงินลงทุนที่สูง นอกจากนี้บริษัทเหลานี้ยังพึ่งพาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนอยางมากและอาจไดรับผลเสียการ
สูญเสียหรือการดอยคาของสิทธิดังกลาว และยังไดรับผลกระทบจากสมรรถนะทางเศรษฐกิจของลูกคาตาง ๆ ของบริษัท 

19.  ความเสี่ยงของบริษัทท่ีดำเนินธุรกิจในภาคเทคโนโลยี (Technology Sector Risk)  

 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจดานเทคโนโลยี รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีขอจำกัดดานสาย
ผลิตภัณฑ ตลาด ทรัพยากรทางการเงนิ หรือบุคลากร บริษัทที่ดำเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีมักจะเผชิญกับการแขงขันที่
รุนแรงและความลาสมัยของผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทเหลานี้ยังพึ่งพาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปน
อยางมากและอาจไดรับผลเสียการสูญเสียหรือการดอยคาของสิทธิดังกลาว บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจในภาคเทคโนโลยีกำลัง
เผชิญกับการตรวจสอบของรัฐบาลและขอกำหนดตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและอาจอยู ภายใตการดำเนินการของรัฐบาลหรือ
ขอกำหนดที่ไมพึงประสงค 

20.  ความเสี่ยงของคาความเบี่ยงเบนระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพยอางอิง 
(Tracking Error Risk) 

 กองทุนอาจมีคาความเบี่ยงเบนระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพยอางอิง ซึ่งเปน
ความแตกตางของผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีอางอิง คาความเบี่ยงเบนระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย
กับผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพยอางอิงอาจเกิดข้ึนเนื่องจาก 

ความแตกตางระหวางหลักทรัพยและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่อยูในพอรตการลงทุนของกองทุนและหลักทรัพยอ่ืน ๆ 
ที่อยูในดัชนีอางอิง ความแตกตางของราคา (รวมถึงความแตกตางระหวางราคาหลักทรัพย ณ วันปดตลาดในประเทศ 
และการประเมินมูลคาหลักทรัพยของกองทุน ณ เวลาที่คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) ตนทุนการทำธุรกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากกองทุน การถือครองเงนิสดที่ยังไมไดลงทุนของกองทนุ ความแตกตางของการควบคมุเวลาของเงินปนผลคางจาย
หรือการประเมินมูลคาเงินปนผลหรือดอกเบี้ย ขอกำหนดในการจัดเก็บภาษีของกลุมธุรกิจประเภทเจาของคนเดียว 
ธุรกรรมการลงทุนถูกดำเนินการเพื่อลดการกระจายผลกำไรจากการขายหนวยลงทุนใหกับผูถือหุน การรับตะกราหลักทรัพย 
(Custom Baskets) การเปลี่ยนแปลงดัชนีอางอิงหรือคาใชจายของกองทุนในการปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายใหม ๆ 
หรือที่ใชอยู ความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นหรือสภาวะผิดปกติอื่น ๆ ของตลาด 
คาความเบี่ยงเบนระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพยอางอิงอาจเปนผลเนื่องจาก
กองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ในขณะที่ดัชนีอางอิงไมมีคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว 
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พอรตการลงทุน 

 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก 

  

หมายเหตุ : Fund fact sheet ของกองทุน iShares Semiconductor ETF as of June 30, 2022 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับจากเงินลงทุน 

ผูงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น 
และเปดโอกาสใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวด
บัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนใน
งวดท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น          

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และ
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

 กองทุนรวมนี้มจีำนวนเงินทนุโครงการลาสุดเทาใด  

จำนวนเงินทนุโครงการนี้เทากับ 2,000 ลานบาท  
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 รอบระยะเวลาบัญชี  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป 
     วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

      1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน 

2) อัตราแลกเปลี่ยน 

3) ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน 
 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

1. บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทนุ
รวมเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณทีี่เขาเหตใุดเหตุหนึ่งดังน้ี โดย
ไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว 

 (ก)  มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล 

 (ข)  มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 (2)  ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ 
ชดเชยราคา 

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 1 ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(1)  เลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทำการนับแตวันที ่ผู ถือหนวยลงทุนมีคำสั ่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น   
เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

(2)  แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระคาขายคืนหนวยลงทุน 
ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(3)  แจงการเลื่อนกำหนดชำระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 1(1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 1(2) ตอสำนักงานโดย
พลัน  ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดำเนินการแทนก็ได 

(4) ในระหวางการเลื่อนกำหนดชำระคาขายคนื  หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชำระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลำดับวันที่สงคำสั่งขายคืน
กอนหลัง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย 
และกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 
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การไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน 
ก.ล.ต. โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุน
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทนุตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทนุสวนบุคคล 

สาํหรบัชนิดหน่วยลงทุนเพือการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนชวัคราว/ถาวรตามทีบริษัท

จดัการเห็นสมควร ทงันี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการใชสิ้ทธิปิดรบัคาํสงัซือ

หน่วยลงทนุ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรบัคาํสังสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเขา้เป็นการชัวคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที

บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 3 วันทาํการก่อนการใชสิ้ทธิปิดรบั

คาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาเขา้โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือ

รบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับ

แต่วนัใชสิ้ทธิปิดรบัคาํสงัดงักล่าว 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 
 

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบได ในเว็บไซต (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการที่
หมายเลขโทรศพัท 02-286-3484  
 

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมท้ัง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี ่ยง: ผู จ ัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที ่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะ 

ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของ 

ผูออกตราสารอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงนิตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กำหนด หรือไมครบตามจำนวน

ที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และทบทวน

ฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสมำ่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณา

ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทนุในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งน้ี แนวทางการบรหิารความเสี่ยงจาก

การขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย

ลงทุนเปนสำคัญ 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวย

ลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานปจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอยางสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในสวนนี้ 
 

ความเสี่ยงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทนุในตราสารตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชำระเงินใหผูถือ

หนวยลงทุนไดตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณของประเทศคูคาที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไวอยางใกลชิด 

และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำใหกองทุนเสียโอกาสใน

การไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงขามกับที่กองทุนคาดการณไว 

อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฎิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเขาทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชยและจะ

วิเคราะหฐานะทางการเงนิของคุสัญญากอนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานการเงินของคูสัญญาอยางตอเนื่อง 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของอัตรา

ดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงนิ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรอื

ตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงจากการ

เพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลีย่นเมือ่เทียบกับสกุลเงนิบาท ซึ่งมผีลทำใหตอบแทนที่ไดรับมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลีย่น

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ัน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อปองกันความ

เสี่ยงดังกลาว 

 

 

 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียม
การซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืน
หนวยลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา

ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั ่งที ่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั ่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 

(Suspension of dealings)  
 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและ
สถานการณที่เกี ่ยวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดาน
คลองใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไป
ตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนด
หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชน
ของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี ่ยง
สภาพดานคลองกับชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) 
 
โดยในชวงแรก ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความ
เสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice 
period)  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ 
หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัท
จัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสทุธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการซื้อ

ขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

พิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ Partial swing pricing 

โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทนุเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและ

คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ท่ีอาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขาย

ทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอ

ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีกระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทนุ เปนตน ซึ่งบริษัท

จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรอืสมมตฐิาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่

เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง

ปจจัยเกี ่ยวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ

ทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยท่ี

เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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4. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได

ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADLs แตสามารถใช

รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ

ปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มี

การใชเครื ่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื ้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือ

ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

ไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ  ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ใน

วันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ

เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทนุท่ีชำระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุ   

4. บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง

ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคญั 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวน
ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวย
ลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให
สอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บรษิัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม

แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง 

โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และหากทราบวา

กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Swing pricing แลว บริษัทจัดการจะปรับปรงุขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวน

สวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่

บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่น

เพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทย

ตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 
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2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคนืหนวยลงทุน  

ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถอืหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 
1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคา

การขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได

ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 
 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 

และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ

เปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่

บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งท่ี

ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ

ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น  

ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื ่องมืออื ่น เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  

Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ

และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี

อำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง

ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 
 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย

และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของ

กองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มี

อยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการได (best 

effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให

สอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน  
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รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม

แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดย

บริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และหากทราบวากองทุนหลัก

หรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Notice period แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล

กองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ

กำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกิน

ขอบเขตของเครื่องมือเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 

3. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไม
วาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัติตามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงนิกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการ
เปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามประกาศซึ่ง
บริษัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 
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1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี

ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสอืช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว

ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรพัย หรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 

 

 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มกีารแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 
 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนประกันได 
 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บรษิัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผูโอนและผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรบัโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผู โอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที ่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื ่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทนุจะสงมอบใบเสร็จรบัเงิน 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและ
ผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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ทั้งนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทนุเรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ
หรือขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการ
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ 
ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 
www.lhfund.co.th 
 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท 02-263-6000  
- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศพัท 02-299-2186 

 
 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้  และ/หรือหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี ่ยวของ อันมีผลใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ผูถือหนวยของกองทุน
สามารถนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได  
 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  
บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 61,311,304,685.90 บาท 
 

รายชื่อกรรมการ 

1. นายรัตน พานิชพันธ    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย วินัยแพทย    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน   กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย   กรรมการ 
 
รายชื่อผูบริหาร 
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผูอำนวยการ 
2. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ    สายการลงทนุ 
3. นายอนุวัฒน อ่ิมแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรกัษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการ  

3. นายอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

5. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
  6. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ     กรรมการ 
  7. นายจิตติพงศ มีเพียร      กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ -ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 
Institute 
-ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต , จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด  
-บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  
 
-ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
แหงประเทศไทย (AFET)  
-บลจ. วรรณ จำกัด  
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การลงทนุ  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บรหิาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 
institute 
-ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑติ, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
 
 
-ธนาคารสแตนดารด ขารเตอร 
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

-รองกรรมการผูอำนวยการ สายการ
ลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝายจัดการ
ลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส, 
ผูอำนวยการฝาย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหนี้ 
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้  

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงนิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตนิิยม
อันดับ 1 
-ผาน CISA ระดบั II 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

คณุภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม -ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-CFA 
-FRM 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส  
 
-บลจ.ทหารไทย จำกัด 
 
 
-บลจ.ไทยพาณิชย จำกัด 
 
-บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ   
-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายจัดการ
ลงทุน  
 
ผูอำนวยการฝาย ฝายจัดสรร
สินทรพัยและกลยุทธการลงทุน  
หัวหนาสวน ฝายการลงทุนตราสารทุน 

คณุพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปริญญาโท Information System 
London School of Economics (LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส 
 
-บลจ. เอ็ม เอฟ ซี  
 
-บลจ.วรรณ จำกัด 

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

-ปริญญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตรและ
บัญชี City University, London 
-CFA 

-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 
 
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 

-ผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝาย
ตางประเทศ 

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

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส  
-Alpha Absolute 
-Primestreet Advisory 
-Kasikorn Securities 
-SCG Chemicals 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 
-Mechanical Engineer 

คณุสมประสงค แซจิว -ปริญญาโท สาขา Master of Science 
in Finance จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
-ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดบั l 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บลจ. ธนชาติ ฮีสปริง จำกัด 
-บลจ. บางกอก แคปปตอล จำกดั 
-บล. ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 

คณุพลสินธุ กิจมั่นถาวร -ป.โท Master of Science in Finance 
(MSF), จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
-ป.ตรี เศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-CFA 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทนุ ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

คณุจิตติพงศ มีเพียร -ป.โท (เกียรตินิยมอันดับ 2) การเงนิและ
การลงทุน, University of Strathclyde,  
-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บลจ. เมอชั่นพารทเนอร จำกัด 
-บมจ. ไทยศรีประกันภัย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บรหิารสินทรัพย 

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -  หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที ่ตามที ่กำหนดไวในสัญญาแตงตั ้งผู ด ูแลผลประโยชนยังมีหนาที ่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 
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 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื ่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื ่นเพื ่อเปนทรัพยสินของ 
กองทุนรวม ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ดังตอไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะ
ลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย  

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดงันี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา
แลวแตกรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือขอ 2.1  ไมจำกัดอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออก 
ตราสารมลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทนุใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมภูีมิลำเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating แบบ 

national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing       

5.2.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน                   นับ
แตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่ลงทุน 
ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

6 

 

ทรัพยสินดังนี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู
ลงทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลาด ซื ้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม
รวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมี
การเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ 
ผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึง
บริษัททีอ่ยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการ
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนท่ีอยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในตางประเทศ 
หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขา
ของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน 
นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดงักลาวตองเปน บุคคล
ดังน้ี 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที ่ม ีล ักษณะ
ทำนองเดยีวกับบุคคล ตามขอ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแตวันที่
ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังน้ี ที่คูสญัญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย
ดังกลาวที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิก
ถอนหนวยดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที ่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุนใน
กิจการโครงสรางพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 
แลวแตกรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง IPO เพ่ือ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private 
equity ที ่อยู ระหวางดำเนินการแกไขเหตุที ่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ด ังกล าวออกจากการซ ื ้อขายใน SET หร ือในตลาดซ ื ้อขายหล ักทร ัพย
ตางประเทศ) 

6.9  หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.2 หรือขอ 2.2 ที่จด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื ้อขายหลักทรัพย สำหรับผู ลงทุนทั ่วไปของ SET หร ือของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยู ระหวางดำเนินการ
แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสรางพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย หร ือสิทธิการเชา แลวแตกรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

8 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 7 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

 
สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกันหรือการ
เขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใด
จะสูงกวา 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  
                    1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
                    2. derivatives on organized exchange 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผูออก ผูสั ่งจาย 
หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มอีายุโครงการ < 1 ป  
ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ท่ีอายกุองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 
  

ทรัพยสินดังนี้ 
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมีการรับ

โอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไข
ให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได 

2.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขอ
อนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการลงทุน
สำหรับ MF ทั ่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที ่คำนวณตามผู ออก
ทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :       อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผู
ออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single entity limit) 

5 . 2   ม ี  credit rating อ ย ู  ใ น ร ะ ด ั บ ต ่ ำ ก ว  า  investment grade ห รื อ 
ไมมี credit rating 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 การเขาทำธุรกรรม derivatives ที ่มีว ัตถุประสงคเพื ่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงที่มีอยู 

 

6.2  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มิใชเพื่อการลดความเสี่ยง        (non-
hedging) 

global exposure limit 

 

6.2.1  กรณ ีMF ไมมีการลงทุนแบบซับซอน 

จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตองไมเกิน 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณ ีMF มีการลงทนุแบบซับซอน 

จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมลูคาความเสียหายสูงสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ตองเปนดังนี้ 

(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR < 2 เทา ของ VaR ของ 
benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซอน”   

หมายความวา  การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่มีกลยุทธแบบซบัซอน (complex 
strategic investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนาทีม่ีความซบัซอน 
(exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

สวนที ่4 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวนหุนของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตราสาร Basel III 
และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตรา
สารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตางประเทศ) 

 

2.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของ
ผู ออกตราสารรายนั ้น ตามที ่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณทีี่ผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบ
การเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับ
มูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และใน
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

กรณีท่ีผู ออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 
ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกราย
นั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing 
ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปน
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหม
และมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี 
credit rating ให บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตการจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผู ออกตราสารไดมีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป นโครงการ (bond issuance program)  
ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 
1. – 9.) 

3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -  ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ 
   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

-  อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง  

 (2)  การลงทุนในหนวยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกันเปน
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการ 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทนุ property 
ที ่ออกหนวยนั ้น เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที ่มีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั้งหมดของกองทุน 
private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่เปนที ่ยอมรับในระดับสากล เชน 
International Financial Reporting Standards (IFRS) ห ร ื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในคร้ังแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 นโยบายการจายเงินปนผล 

ชนิดสะสมมูลคาหนวยลงทุน :  ไมจาย 

ชนิดจายเงินปนผล :  จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส :  ไมจาย 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยการพิจารณาจายเงิน
ปนผลจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ขอมูลอื่น ๆ 



กองทุนเปด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร (LHSEMICON)                        28 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

2. หลักเกณฑการจายเงินปนผลสำหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล 

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมเพ่ือการออม จะจายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน โดยเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(1) จายจากเงินปนผลหรอืดอกเบ้ียรับที่ไดรบัจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกำไรสะสมดังกลาว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น 
แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา 

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

3. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน:  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว 
ดวยวิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือ
หนวยลงทุนชนิดไมระบุช่ือผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายใน
ชวงเวลาท่ีตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงนิปนผลในแตละครั้ง และจะ
ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงนิปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดนั้น 

 
 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 
 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ไดแก เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอตัรา แลกเปลี่ยนเพ่ือ
คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงนิบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรยีบเทยีบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยาง
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ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซตของบรษิัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผาน
การประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

  1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHSEMICON-A) : 1,000 บาท  

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHSEMICON-D) : 1,000 บาท  

o ชนดิชองทางอิเล็กทรอนิกส (ชื่อยอ : LHSEMICON-E) : 500 บาท  
 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป 

o ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : LHSEMICON-A) : 100 บาท  

o ชนิดจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHSEMICON-D) : 100 บาท  

o ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ชื่อยอ : LHSEMICON-E) : 500 บาท 

 ชวงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัท
จัดการเปดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน) ตั้งแตเวลา 8.30 - 14.00 น.   

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ท่ีอยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหนวยลงทุนชนิดชองทางอเิล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาที่ทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

โดยจำกัดการลงทุนสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท ของมูลคาคงเหลือ (Outstanding Balance) 

ตัวอยางการทำรายการซื้อ  

วันที่ 1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 
1,800,000 บาท  

วันที่ 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำใหมูลคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้ 
นายมารวยจะไมสามารถลงทุนเพิ ่มในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 
2,000,000 บาท  
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วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 
1,000,000 บาท ทำใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิด
ชองทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมเติมไดอีก 900,000 บาท  

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลคาสวนที ่เกิน 
2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทนุชนดิอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามท่ีระบุใน
หนังสือช้ีชวน (การสงคำสั่งขายคืนสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสอืช้ีชวน) ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3)  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ  ในคำ
ขอเปดบัญชีกองทนุพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

ทั้งนี้ ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถติดตอขอรับคูมือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไดที่
บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) 
หรือตัวแทน (ถามี) 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 14.00 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอก 
ใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื ้อหนวยลงทุน 
รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทนุ)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดให
เปนวันทำการซื้อถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดให
เปนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  
3.1   วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนื 

(1)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) หรือระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ไดตามวันและเวลาระบุไวใน
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หนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวม
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปด
บัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ 
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทนุสามารถชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงนิโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. 
แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทขอ งผูสั่งซ้ือ
ลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื ่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปน
บัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) สำนักลมุพินี เลขที่บัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 492-6-00046-6 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 

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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะ
ปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทนุใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีทีผู่สั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทนุเปนเชค็ หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรยีกเก็บเงนิไดในวันท่ี
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตใุดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหนวยลงทนุใหกับผูสั่งทำการซื้อน้ัน 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั ่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย
ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน 
จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการ
ใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 
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(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทนุที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะ
เพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนญุาต
ใหเพิกถอนได 

(10) การเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุน
จำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา
การสั่งซื้อดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

3.2  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเม่ือ
ไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใชบริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ 
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่ม
ใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3.3 การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)  

ทั้งนี้ การทำรายการผานระบบ Internet เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขการใหบริการผานระบบ Internet โดยขึ ้นอยูกับ 
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

3.4  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ  
เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผู ถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 
 

4.  ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำ
การขายหนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมใน
การขายหนวยลงทุน (ถามี) 

5.  เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรอืไม
ครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการ
ฟอกเงนิ เปนตน 
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อ
หนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้
เพื ่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผู ถือหนวยลงทุน และชื ่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ี
บริษัทพิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

5.2  บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ 
วิธีการเง่ือนไขตาง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

5.3 การลงทนุในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ผูสั่งซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5.4 สำหรับชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว/
ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำ
การกอนการใชสิทธิปดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ (ถามี) และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

6. การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับ
ชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุน
ของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผู
สั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน 
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตาม
สัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2) วิธีรับซื้อคืน  

 มูลคาขั้นต่ำในการขายคืน   

o ชนิดสะสมมลูคา (LHSEMICON-A) : ไมกำหนด 
o ชนิดจายเงินปนผล (LHSEMICON-D) : ไมกำหนด 
o ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (LHSEMICON-E) : ไมกำหนด  

 จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคนื  

o ชนิดสะสมมลูคา (LHSEMICON-A) : ไมกำหนด 
o ชนิดจายเงินปนผล (LHSEMICON-D) : ไมกำหนด 
o ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (LHSEMICON-E) : ไมกำหนด 
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 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 บาท 

 จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

 ผูลงทุนสามารถสั่งขายหนวยลงทุนไดทุกวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุน ไดตั้งแตเวลา 8.30 – 14.00 น. 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของ 
ผูประกอบธุรกิจการจัดการกกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ ่งเปนไปเพื่อประโยชนของกองทุนรวม โดยจะแจงใหผู ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 - บริษัทจัดการ 

 - ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 - วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผูลงทุน 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

- หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคาหนวยลงทุน : มี 

- หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล  : มี 

- หนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส             : มี 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน (เพ่ิมเติม) 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทนุโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุก
วันทำการ และภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อ
ขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ได
แจงไวในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอก
รายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขาย
คืนหรือจำนวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผู ถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั ่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามใน
แบบฟอรมขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคำขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
ทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 
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(3) ในกรณีที่ผู ถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู ถือหนวยลงทุนตองการ
ไดรบัจากการขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุน
หักดวยคาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทนุ (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏ
อยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก
ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
สงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ
ราคาหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึก
รายการสั่งขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุไมเกินกวา 5 วันทำการ นับแตวันถัดจาก
วันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการใน
ตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชำระราคา 

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คืน และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการ
ของบริษัทจัดการตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือขายคนืหนวยลงทุน” ผูถือหนวย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะ
สมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใชบริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดย
จะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

การรับซื้อคืนหนวยลงทนุโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ
อาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนใน
อนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท 
(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื ่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนใน
อนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ การขายคืนหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี 
ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถทำรายการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทำการ โดยในการขายคืน
หนวยลงทุนในแตละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแตละรายการของผูถือหนวยลงทุน ตามวิธีเขากอน
ออกกอน (FIFO) ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยเรียงลำดับรายการ 
ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน  

การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุน
มีหนาที่ตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการอาจเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อ
เปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในชวงเปดเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยเปนไปตามหลักเกณฑ/
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switch in) :  

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switch in) ไดทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหนวยลงทุน
ตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหนวยลงทุน 

โดยเปนการสับเปลี่ยนจากหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนตนทาง”) 
มาเขากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งน้ี การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปด ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการของท้ังกองทุนเปดตนทาง และกองทุนเปดปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switch out) : ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กระทำไดทุกวันทำการขายหนวย
ลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปดใหผูถือหนวยลงทุนสงสั่งคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ระหวางเวลาเริ่มทำ
การถึง 14.00 น.  

ในกรณีที ่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอ่ืนใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการ
กำหนดใหเปนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำ
การถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื ่อนไขที ่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการนำเงินคาขายคืน ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 
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การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีที่เปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใชหลักเกณฑขางตนดวย  
เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอ่ืน 

1.   วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดย
ระบุช่ือกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุน
ปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบ
หลักฐานการรับคำสั ่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั ้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อ
บริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
มายังกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและ
เวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และ
นำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เม่ือบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผู
สั ่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะ
อนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอก
รายละเอียดในใบคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้ง
แรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น) 

เง่ือนไขอื่น ๆ 

กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนยายการลงทุน)  

เมื่อเกิดเหตุการณการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุน
นี้ไปยังกองทุนเพื่อการออมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใน
กรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้
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ของผูถือหนวยลงทุนและมอบหมายใหบริษัทจัดการเปนผูตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ
ไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการ
จะดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงตากวาหรือใกลเคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการเห็นสมควร  โดยไดรับยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ 
คาธรรมเนยีมการรับซื้อคนืหนวยลงทุน (Back-end Fee) ที่เกิดขึ้น 

2.   วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงาน
อื่นใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการ
กำหนดใหเปนทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปน
วันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขาย
หนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

3.   ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเปนเกณฑในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน โดยจะกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 
การกำหนดราคารับซื้อคืนเพ่ือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเม่ือสิ้นวันทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผล หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกี่ยวของ (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 
การกำหนดราคาหนวยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกอนวันที่กองทุนไดรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวย
คาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของ (ถามี) 
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 
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เง่ือนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือ
มูลคาหนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว
มีผลทำใหหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทนุประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจาย
หรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
เง่ือนไขอื่น ๆ  

1.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผู
ถือหนวยลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื ่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที ่ที ่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสัง่ขายคืนหนวย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใด
จะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอ
ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ 
โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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1.  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของ
บริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 

2.  การควบรวมกองทุน 
2.1. การควบรวมกองทุนรวมตองเปนการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมตองพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูถือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวม
ดวยความเปนธรรม 

กองทุนรวมตั ้งแต 2 กองทุนรวมขึ ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดตอเมื ่อไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการและขอผูกพัน ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน  
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติเสียงขางมากของโครงการแตละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดังกลาว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน  
(risk spectrum) แตกตางกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษของโครงการแตละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมดังกลาว  

ในการควบรวมกองทุนไมวาจะเปนการควบรวมระหวางกองทุนปดกับกองทุนปด หรือกองทุนปดกับกองทุนเปด หากมีผลให
เกิดกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอนเปนกองทุนเปด บริษัทจัดการจะขอมติผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอน
เพื่อแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดดวย และหากไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนตามหลักเกณฑใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือวาไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปน
โครงการจัดการกองทุนเปดแลว ทั้งนี้ โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการ
กำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพ่ือแกไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”  

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะสงหนังสือนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุม หรือสง
หนังสือขอมติลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่กำหนดใหเปนวันสุดทายของการรับหนังสือแจงมติจากผูถือหนวยลงทุน 
โดยเปดเผยขอมูลที่ผู ถือหนวยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอยางนอยดังตอไปนี้ใหชัดเจนไวในหนังสือนัด
ประชุม หรือหนังสือขอมติดังกลาว  

(3) สถานการณลงทุนของกองทุนรวมที ่จะควบรวมกองทุนที ่เปนปจจุบันกอนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะตองแสดง
รายละเอียดเปนรายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถามี) มูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน มูลคาทรพัยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ณ 
วันทำการสุดทายของสัปดาหลาสุด และผลการดำเนินงานลาสุดของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระสำคัญและความแตกตางของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลีย่นแปลง
เมื่อมีการควบรวมกองทุนแลว โดยตองมีรายละเอียดเกี ่ยวกับประเภทและวัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม 
นโยบายการลงทุน และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรอืผูถือหนวยลงทุนและจากกองทุนรวม เปนอยางนอย  

(5) ข้ันตอน สาระสำคัญของการดำเนนิการในแตละข้ันตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหมหรือกองทุน
รวมที่รับโอน  

(8) การดำเนินการเก่ียวกับการจายเงินปนผล (ถามี) กอนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจายเงินปนผลภายหลงัการควบ
รวมกองทุน (ถามี)  

ขอกำหนดอื่น ๆ 
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(9) คาใชจายในการควบรวมกองทุน และคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกลาวที่จะเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนและกองทุน
รวม (ถามี) เชน คาใชจายในการชำระบัญชี  

(10) ขอดีและขอเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เชน คาใชจาย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
ตองไมมีลักษณะที่เกินความจริง  

2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมไดแสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาใหสิทธิในการออกจากกองทุนรวมกอนวันที่การควบรวม
กองทุนแลวเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะถือวาผู ถือหนวยลงทุนไดมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการให 
ผูถือหนวยลงทนุดังกลาวเปนผูถือหนวยลงทนุของกองทุนรวมใหมหรอืกองทุนรวมที่รบัโอนได  

2.3 ในชวงระยะเวลานับแตวันสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสอืขอมติเพ่ือควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน บริษัท
จัดการอาจไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุด
รับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวได โดยการปดประกาศเรื่องดังกลาวไว ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
และจัดใหมีการประกาศเรื่องดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ในชวงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณลงทนุของวันทำการสุดทายของแตละสัปดาห
ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหมีรายงานดังกลาวไว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสำเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทนุรองขอ  

เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควบ
รวมกองทุนไปจากรายละเอียดขางตน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แกไขหรือเพิ่มเติมดังกลาว  

3.  ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมี 
ผูถือหนวยลงทนุเพียงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดงักลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

4. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีที่สวนราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่น
ใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ 
ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย  
ทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ให
สามารถกระทำได  

5. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำ
ดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทนุรวมนั้นดวย 
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6. การใชสิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน 

หามมิใหกองทุนตนทางลงมติใหกองทุนปลายทาง อยางไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไมสามารถดำเนินการเพื่อขอมติได 
เนื ่องจากติดขอจำกัดหามมิใหกองทุนตนทางลงมติใหกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานได หากไดรับมติเกินกึ่งหนึ่งของผูถือหนวยของกองทุนปลายทางในสวนที่เหลือ ยกเวนกรณีกองทุนปลายทางเปน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ใหกองทุนตนทางลงมติใหกองทุนปลายทางไดสูงสุดไมเกิน หนึ่ง
ในสาม ของจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

7. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

8. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอื่น ๆ  เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปนการ
แกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนกังานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  

9.  การทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เก่ียวของ หรือเพื่อใหเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งน้ี บรษิัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: 
CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) 
และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติ
ของกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผู สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตอง
ดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูล
ลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

10.  ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมรกิันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคล
ที่อยูในบังคบัตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และ ผูซึ่งมีถิ ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาใน
ปจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลกัษณะที่คลายคลึงกับ FATCA 
(ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาท่ีตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตามหลักเกณฑที ่FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหนาท่ีในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
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ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงินในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุน
ทางออมในทรัพยสินทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาว
กอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั ้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผู ดูแลผลประโยชน ผู รับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำ
รายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนด
และหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดำเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ของสหรฐัอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มี
อยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวในแบบฟอรม
ของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรอืการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน 
รวมถึงนำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบัน
การเงิน) ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงบัหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงนิลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงนิที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
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(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกำหนด) เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดที่ราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

11. การดำเนินการกรณีบริษทัจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการราย
อ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนกังานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิด
ตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วัน
นับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสำคญั และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

12. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติให
เปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ 
ไมวาในทอดใด ๆ  ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวน
หนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดที่ประมาณการได รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุน 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 2.50 N/A N/A 0.98799 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.11 N/A N/A 0.02272 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน  ไมเกิน 1.00 N/A N/A 0.32591 

 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน N/A N/A N/A N/A 

 คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน N/A N/A N/A N/A 

 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ จายตามจริง แตไมเกิน 0.535 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท่ีประมาณการไมได     

 คาใชจายอ่ืน ๆ ไมเกิน 1.40 N/A N/A 0.01804 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด ไมเกิน 5.00 N/A N/A 1.35466 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย จายตามจริง N/A N/A 0.07586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
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 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถอืหนวยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รอยละของมูลคาหนวยลงทุน 

 คาธรรมเนียมการขายหนวย     

ชนิดสะสมมลูคาหนวยลงทุน 2.50 N/A N/A 1.25 

ชนิดจายเงินปนผล 2.50 N/A N/A 1.25 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย     

            - คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา     

              ชนดิสะสมมลูคาหนวยลงทุน 2.50 N/A N/A 1.25 

              ชนดิจายเงนิปนผล 2.50 N/A N/A 1.25 

              ชนดิชองทางอิเล็กทรอนิกส 2.50 N/A N/A ยกเวน 

            - คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นาย
ทะเบียน 

เรียกเก็บ 

N/A 200/รายการ 200/รายการ 

 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ:  * โดยอาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

 ** บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม 
    ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ 
    กำหนดทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี)  

2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
จัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

 ท้ังน้ีเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 4.28 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

4)  คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนเปนคาใชจายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไมสามารถประมาณการได ทั้งนี้
คาใชจายดังกลาวไมรวมอยูในเพดานขั้นสูงของคาธรรมเนียม 

5)  การพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนดังกลาว จะพิจารณาคาใชจายในการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
กับผูถือหนวยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปล่ียนหนวยลงทุน, การจัดสรรหนวยลงทุน และ/หรือการทำรายการ
ทางทะเบียนตามท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอ เปนตน รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 
ระบบ Registrar, Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เปนตน เพื่อใหสอดคลอง และ/หรือเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 
และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                                -          

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 61,249,076.29                  12.11       

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมอัีนดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถ -                                -          

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมอัีนดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ี -                                -          

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating

    ประเภท                        ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) AA-(FITCH) 6,712,245.15

เงินฝากธนาคาร Clearstream Banking S.A. 54,536,831.14

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

สัดสวนเงินลงทุนข้ันสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร 0.0595
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รายละเอียด มูลคาตามราคาตลาด %NAV

108,628,028.25 21.48

เงินฝากธนาคาร 61,249,076.29 12.11

หุนสามัญ 47,378,951.96 9.37

414,143,306.72 81.89

หุนสามัญ 414,143,306.72 81.89

-13,892,771.10 -2.75

สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -13,892,771.10 -2.75

-3,139,094.25 -0.62

มูลคาทรัพยสิน 505,739,469.62 100

สัญญาซ้ือขายลวงหนา

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ

อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

Clearstream Banking S.A.                                                                            10.78 1,593,712.19 54,536,831.14

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 1.33 6,706,969.37 6,712,245.15

                รวมเงินฝากธนาคาร 12.11 61,249,076.29

สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -2.75 471,839,602.00 -13,892,771.10

                รวมสญัญาซ้ือขายลวงหนา -2.75 -13,892,771.10

หุนสามัญ

Advanced Micro Devices Inc                                                                          1.24 1,800.00 6,274,168.56

ASML Holding NV                                                                                     3.20 820.00 16,170,927.92

Lattice Semiconductor Corp                                                                          0.63 1,800.00 3,204,223.92

Marvell Technology Inc                                                                              0.56 1,400.00 2,833,758.20

ON Semiconductor Corp                                                                               3.74 9,100.00 18,895,873.36

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF                                                                           81.89 28,400.00 414,143,306.72

                รวมหุนสามัญ 91.26 461,522,258.68

รวมเงินลงทนุ 100.62 508,878,563.87

รายการคางจายหรือหน้ีสินอื่น ๆ -0.62 -3,139,094.25

มูลคาทรัพยสิน 100 505,739,469.62

เงินฝากธนาคาร

สัญญาซ้ือขายลวงหนา

           หมวดธุรกิจSemiconductors

           หมวดธุรกิจหลักทรัพยอ่ืนๆ

รายละเอียด

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเสียง 63,070,690.00 (0.3778) 24 Jun 2022 (1,910,736.90)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเสียง 49,423,200.00 (0.3713) 24 Jun 2022 (1,877,913.00)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเสียง 32,713,350.00 (0.2880) 22 Jul 2022 (1,456,665.00)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเสียง 7,965,408.00 (0.0442) 26 Aug 2022 (223,719.60)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเสียง 52,760,624.00 (0.2286) 26 Aug 2022 (1,156,330.90)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเสียง 102,104,700.00 (0.7750) 24 Jun 2022 (3,919,323.80)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเสียง 84,748,750.00 (0.0830) 30 Sep 2022 (419,550.00)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเสียง 10,210,380.00 (0.0019) 30 Sep 2022 (9,829.80)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเสียง 39,626,400.00 (0.2729) 22 Jul 2022 (1,380,001.20)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเสียง 12,980,800.00 (0.1360) 22 Jul 2022 (688,000.40)

สัญญาฟอรเ์วิรด์ TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเสียง 16,235,300.00 (0.1682) 22 Jul 2022 (850,700.50)

สัญญาทอีา้งอิงกับอัตราแลกเปลียน USD/THB

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดสะสมมูลคา                                                                  

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน  
ชนิดจายเงินปนผล                                                                  

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 



กองทุนเปด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร (LHSEMICON)                        53 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

 

 

จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
N/A N/A 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 


