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ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

กองทุนเปด แอล เอช สมารท เพื่อการออม 
LH SMART SUPER SAVINGS FUND 

(LHSMARTDSSF) 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปด แอล เอช สมารท เพือ่การออม 

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH SMART SUPER SAVINGS FUND (LHSMARTDSSF) 

ชื่อยอโครงการ : LHSMARTDSSF 

อายุโครงการ : ไมกำหนด 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : 27 มีนาคม 2563 

วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม : 16 เมษายน 2564 

วันที่เปดเสนอซ้ือหนวยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อของกองทุน 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทนุ : ทุกวันทำการขายของกองทุน 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 65 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย/ตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มี
ผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน หรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาวขางตน และ/หรือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน/ตราสารอ่ืนใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ  การเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงิน ในกรณีท่ี
คาดการณวาคาเงินดอลลารสหรัฐ (USD) มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสัดสวนที่คอนขางมาก แตหากในกรณีที่คาเงิน
ดอลลารสหรัฐ (USD) มีแนวโนมแข็งคาขึ้น ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื ่อปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดสวนนอย อยางไรก็ตามหากผูจัดการกองทุน
พิจารณาวาการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไมเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือทำใหผูถือหนวย
ลงทุนเสียประโยชนที่อาจไดรับ ผูจัดการกองทุนอาจไมปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได นอกจากนี้การทำ
ธุรกรรมปองกันความเสี่ยงดังกลาวอาจมีตนทุนซึ่งทำใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื ่อถือ (Unrated) และหลักทรัพยของบริษัทที ่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted 
Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/
หรือ ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หรือใหความเห็นชอบ 

 

 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวย
ลงทุน 

ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม
และจายเงนิปนผล 

LHSMARTDSSF-SSF เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาส
ใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมสีิทธิ
ไดรบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏบิัติเปนไปตามเกณฑ/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่
เก่ียวของ  

2. หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม
พิเศษและจายเงนิปนผล 

LHSMARTDSSF-SSFX เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาส
ใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมสีิทธิ
ไดรบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏบิัติเปนไปตามเกณฑ/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่
เก่ียวของ 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทนุที่เพิ่มข้ึน จากการลงทุนในตราสารแหงทุนที่จดทะเบียนในประเทศที่มี
ปจจัยพื ้นฐานดี และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย/ตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน หรือกลุมของ
ตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาวขางตน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิใน
การไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

 จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 1,000 ลานบาท   

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันท่ีสิ้นสุดรอบปบัญชี : 31 มีนาคม ของทุกป 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 มีนาคม 2564 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนยัสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน และ การเปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวยลงทุนของกองทนุ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุน 

2) ความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ 

3) การขาดสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนเขาลงทุน 

4) อัตราแลกเปลี่ยน หากมีการลงทุนในตางประเทศ   

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  



กองทุนเปด แอล เอช สมารท เพ่ือการออม (LHSMARTDSSF)  3 

 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน

หนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต

รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือร ับซื ้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั ่งท ี่ร ับไวแล วหรือจะหยุดรับคำสั ่งซ ื ้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดย
ไดรบัความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

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 
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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 และรับซื้อคืน
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 

 

 

 
 

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 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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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 

 

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 
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บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเคร ื่องมือบริหารและจัดการความเสี ่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคา
ทรัพยส ินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที ่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยส ินของกองทุนรวม (Swing pricing) และ
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – 
ADLs)   

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

3) การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึ ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื ่อนไขขอจำกัดและ
สถานการณที่เกี่ยวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลอง
ใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตาม
หลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบรหิารและจัดการความเสี่ยงสภาพดาน
คลองกับชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสาพดานคลองของกองทุน ไดแก  
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)   
การกำหนดระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสาร
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายได
ดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหาร
และจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

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 หรือปจจัยอื่น ๆ  ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจาก
ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข 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  

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 ท่ีเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ  ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ใน
วันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทนุท่ีชำระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุ   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ 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 
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2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีทีม่ีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่ง
ที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น  
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อำนาจอ่ืนกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพ
คลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคญั 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บรษิัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การประเมินสภาพคลอง
ของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถ
ดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  
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3.  การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จรงิดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื ้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏบิัติตาม
ประกาศซึ่งบรษิัทจดัการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสิน
ดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภาย
หลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
กำหนด 
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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 บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสอืช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว

ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 
 
 

 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บรษิัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผูโอนและผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรบัโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผู โอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที ่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื ่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรบัเงนิ 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและ
ผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ 
ทั้งนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทนุเรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกำกับภาษี” ทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ  จะจดัสงโดย
ทางไปรษณยี หรอืใหผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณ ีหรือชองทางอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 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)  โทรศัพท 0-2299-2186 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บรษิัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสู การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 

 

 

 



กองทุนเปด แอล เอช สมารท เพ่ือการออม (LHSMARTDSSF)  12 

 

 

 

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบรหิาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 67 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 59,125,134,383.10 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 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรกัษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการ  

3. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
4. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ   กรรมการ 
5. นายจิตติพงศ มีเพียร    กรรมการ 
6. คุณปกรณ เกาเอี้ยน    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ -ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปรญิญาตรี บัญชีบัณฑติ , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดบั II 
 

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

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การลงทุน  
-กรรมการบรหิารและประธาน
เจาหนาที่ลงทนุ  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญาตรี เกียรตินยิม อันดบั 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดบั 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) 
-ผูจัดการกองทุนอาวุโส, 
ผูอำนวยการฝาย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหนี ้
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจัดการกองทุนตราสารหน้ี  

คณุพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปรญิญาโท Information System 
London School of Economics 
(LSE)  
-ปรญิญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  
-ปรญิญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตร
และบัญชี City University, 
London 
-CFA 

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุนอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน  
ฝายตางประเทศ 

คณุสมประสงค แซจิว -ปรญิญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปรญิญาตรี สาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตนิิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดบั l 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-นักวิเคราะห 

คณุพลสินธุ กิจมั่นถาวร -ปรญิญาโท Master of Science 
in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทนุ  
ฝายธุรกิจตลาดทุน 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ป.ตรี เศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-CFA 

คณุจิตติพงศ มีเพียร -ป.โท (เกียรตินิยมอันดับ 2) การเงนิ
แ ละก า รล งท ุ น , University of 
Strathclyde,  
-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดบั I 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย 

คณุพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล - ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 

- ป.ตร ีเศรษฐศาสตรการเงิน (2 
Honor) ม.รามคำแหง 

- ผาน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
- บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 
- กองทุนประกันสงัคม 
- ธนาคารกรุงไทย 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารหน้ี 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงิน 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 
 

- ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ใบอนุญาตินักวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 

- ผาน CFA ระดับ I  
- Certificate in Quantitative 

Finance (CQF) 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บล. อาร เอช บี จำกัด 
 

- ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุน 
ตราสารทุน  

- นักวิเคราะห  
- นักวิเคราะหอาวุโส  

คณุอัครวัฒน เรืองกิตตอัคร -  ป.โท Financial Investment 
and Risk Management, 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร 

-  ป.ตรี บริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน 
(FA License) 

-  REIT Manager License, 
ประเทศสิงคโปร  

-  ผาน CFA ระดบั II 

-  บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
 
-  บริษัท ดีทีพีโกลบอล รทีส  
 แมนเนจเมนท จำกัด 
-   สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) 

-  ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน
ตางประเทศ   

- ผูอำนวยการฝายการบรหิาร
สินทรพัย และปฏิบัตกิาร  

- เจาหนาที่บริหาร ฝายวิจัย  

 

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
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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 

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดงันี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา
แลวแตกรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

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 ตามท่ีระบุใน ขอ 3.13.1 สวนที่ 2 ขอ 1 หรือ ขอ 3.13.2 ขอ 1 ไมจำกดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผู รับฝากหรือผูออกตราสารมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน
ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หร ือไม  เก ิน 10% เม ื ่อ เป นการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        

5 .2.3  ในกรณ ีท ี ่ เป นตราสารท ี ่ม ีกำหนดว ันชำระหน ี ้  ≤ 397 วัน                   
นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง 
ประเทศไทย  

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 วันนับแตวันที่
ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

6 ทรัพยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที ่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพย
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยู ระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนท่ีอยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้  

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผูออก
จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั ้นใน
ตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
(แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร 
Basel III 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

       6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

       6.4.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2 ผู ออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั ่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 
397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผูมีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบันการเง ินระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3   สถาบ ันการเง ินต างประเทศที ่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามขอ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แตว ันที ่ลงทุน ต องข ึ ้นทะเบียนหร ืออย ู  ในระบบของ
regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี 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  จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู ในระหวาง IPO เพื ่อการจด
ทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพยสำหรับ 
ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที ่อยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที ่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ) 

6.7.2   เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกจิการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ
เชา แล วแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนักงานกำหนด 

6.8   หนวย private equity ที ่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง 
IPO เพื ่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private equity ที ่อยู ระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออก
จากการซ ื ้อขายในSET หร ือในตลาดซ ื ้ อขายหล ักทร ัพย
ตางประเทศ) 

6.9  หนวย CIS ตามที่ตามที่ระบุใน ขอ 3.13.1 สวนที่ 2 ขอ 2 หรือ ขอ 
3.13.2 ขอ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย
ดังกลาวที่อยู ระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอน
หนวยด ังกล าวออกจากการซ ื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสรางพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 
แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  
      

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

benchmark + 10%  

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

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนติบิุคคลดังกลาว) เปน
ผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

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 ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MFไดดำเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเร ียกรองในตราสารไดตามวิธีการที ่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให MFสามารถขายคืนผูออกตราสารได 

2.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน  
12 เดือน  

2.4  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

(ขอนี้ไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และกองทุน  

buy & hold ที่ลงทนุใน B/E P/N SN เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงิน
ฝาก ที่มีอายุไมเกินอายุกองทนุหรือรอบการลงทุน 

ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อใหทรพัยสินดงักลาวมีอายุ
สอดคลองกับอายุกองทุน) 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในสวนที ่ 1: อัตราสวนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
แตไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel 
III ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  ม ีล ักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที ่  1.1 :       
อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single entity 
limit) 

5.2  ม ี  credit rating อย ู  ในระดับต ่ำกว า investment grade หรือ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging)     

 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงที่มอียู    

 6.2  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที ่ม ิใชเพื ่อการลดความเสี ่ยง        
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณ ีMF ไมมีการลงทุนแบบซับซอน 
          จำกัด net exposure ที่เกิดจาก 
          การลงทุนใน derivatives โดยตอง 
          ไมเกิน 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณ ีMF มีการลงทุนแบบซับซอน8 
         จำกัด net exposure ที่เกิดจาก 
         การลงทุนใน derivatives โดยมลูคา 

         ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk :  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

         VaR) ของ MF ตองเปนดังนี้ 
         (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
         (2)  relative VaR < 2 เทา ของ VaR  
         ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซอน”   
               หมายความวา  การลงทุนใน 

               สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีกลยุทธ 
               แบบซับซอน (complex strategic  
               investment) หรือการลงทุนใน 
               สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีความ 
               ซับซอน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ท ุก  MF รวมก ันภายใต การจ ัดการของ บลจ. รายเด ียวก ันต องมี  
จำนวนหุนของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมด 
ของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงนิ (financial liability)* ของ
ผู ออกตราสารรายนั ้น ตามที ่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบ
การเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับ
มูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และใน
กรณีที ่ผู ออกตราสารไมมีหนี ้สินทางการเงินตามที ่เปดเผยไวในงบ
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. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการยื่น
แบบ filing ในล ักษณะเปนโครงการ (bond issuance program)  
ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 
(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 

1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนท ี ่ม ีล ักษณะครบถวนดังนี้   
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

(2)  การลงทุนในหนวยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเปนผูรับผิดชอบ
ในการดำเนินการ 

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง  ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra  
ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถวน
ดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property  
ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั ้งหมดของกองทุน 
private equity  
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 นโยบายการจายเงินปนผล : จาย 

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

- หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจายเงินปนผล : จาย 

- หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษและจายเงนิปนผล : จาย 

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกำไรสะสมดังกลาว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา 

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนใน
อนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

3. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถอืหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายใน
ชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนั้น 

 

 

 

ขอมูลอื่น ๆ  

งง 
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   ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total 
Return Index) ในสัดสวนรอยละ 40  

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) รอยละ 40  

3. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ   1-3 ป (NTR) รอยละ 20 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทนุได 

1) การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก    

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTDSSF-SSF มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHSMARTDSSF-SSFX มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป     

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTDSSF-SSF มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป  ไมกำหนด 

2. LHSMARTDSSF-SSFX มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป  ไมกำหนด 
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 ชวงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการ
เปดรบัคำสั่งซื้อหนวยลงทุน) เวลา 8.30 – 15.30 น.   

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบั โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศพัท
ของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเชค็เพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

-  บริษัทจัดการ 

-  ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุน คูมือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตาม
วัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจายเงินปนผล 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวยลงทุนจาก
ผูถือหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึง
เวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปด
บัญชีกองทุน)   

หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษและจายเงินปนผล  

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวยลงทุนจาก
ผูถือหนวยลงทุนในชวงแรกระหวางวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชกีองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุน)   

โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเปดเสนอขายชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ (LHSMARTDSSF-SSFX) ครั้งถัดไป บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน โดยประกาศผานทางในเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวนั
ทำการซื้อถัดไป  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลีย่นแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทนุรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

 วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

(1) ผูสั ่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทนุเปนมูลคาไมต่ำ
กวาที่ระบุไวในหนังสอืช้ีชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรอืรับ
ซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(4) ผูสั ่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั ่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลมุพิน ี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 

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

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

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู 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 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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(5)    หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั ้งเง ินคาซื ้อหนวยลงทุนจากผู ส ั ่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผ ู สน ับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน  
(ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทนุใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 
วันทำการ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทนุดวยเงนิจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้
กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทนุขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ี
ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน
การสั่งซ้ือหนวยลงทนุ และ/หรอื ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

2. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ 

3. การรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

4. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ
อาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill 
Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) 
เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผู ถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื ้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปด
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขาย
หนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) 
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 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั ่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน 
เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปฏิเสธการสั ่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที ่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผู ถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั ่งซื้อหนวยลงทุนอาจ
กอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของ
กองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน ลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจงใหสำนักงานทราบ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

3. การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ผูสั่งซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทนุไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั ่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวัน
เดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนท่ีสั่งซื้อใหแกผู
ซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุนไมตองแจงลวงหนา 
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3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน      

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTDSSF-SSF มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน  ไมกำหนด 

2. LHSMARTDSSF-SSFX มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน  ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำาของการสั่งขายคืน     

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTDSSF-SSF จำนวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน  ไมกำหนด 

2. LHSMARTDSSF-SSFX จำนวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน  ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ    

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTDSSF-SSF มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต่ำ  ไมกำหนด 

2. LHSMARTDSSF-SSFX มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชขีั้นต่ำ  ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ    

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTDSSF-SSF จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ ไมกำหนด 

2. LHSMARTDSSF-SSFX จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

  การรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

  ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

  รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหนวยลงทุนในแตละรายการ
บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแตละรายการของผู ถือหนวยลงทุน ตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนาย
ทะเบียน ทั้งน้ี การขายคืนหนวยลงทุน อาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ัน ผูถือหนวย
ลงทุนมีหนาที่ตองศกึษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

  วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

- แบบดุลยพินิจของผูลงทุน 



กองทุนเปด แอล เอช สมารท เพ่ือการออม (LHSMARTDSSF)  29 

 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดย บริษัท
จัดการจะเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่
เปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนกำหนด โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชนของกองทนุและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

การขายคืนหนวยลงทนุอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทนุตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่
จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

  การรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

- หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล  : มี 

- หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษและจายเงนิปนผล  : มี 

1. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำ
การ ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนจะ
กำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน
เปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการจะเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วันที่เปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนกำหนด  โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  

(2) ผูถือหนวยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิที่ผู
ถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขาย
คืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ระบุไวในคำขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและ
ผ ูกพันตามเง ื ่อนไข และ/หร ือ ที ่จะแกไขเพ ิ ่มเต ิมเปล ี ่ยนแปลงในอนาคต ซ ึ ่ งรวมถึงการยอมรับความเส ี ่ ยง 
ใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจาก
การขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั ่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน  
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ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
บริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 

3. เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช
บริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ตามหลักเกณฑ เงื ่อนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด 

5. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ  

 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ 

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ 

 การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงนิคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

การขายคืนหนวยลงทนุอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทนุตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่
จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

  รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงิน
คาขายคืน ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทนุปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น  เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั ้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบร ิการสับเปลี ่ยนหนวยลงทุน  
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีที่เปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหลักเกณฑขางตนดวย เวนแต
บริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอ่ืน 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตน
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บรษิัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับ
ซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางน้ี 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไดทุกวันทำการ โดยในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใน
แตละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแตละรายการของผูถือหนวยลงทุน ตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนาย
ทะเบียน  
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(2) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งใหบริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนยายการลงทุน) หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปยังกองทุน
รวมเพื่อการออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื ่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวย
ผลประโยชนทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ไดรับคำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเปนอยางอื่น 

(3) กรณีการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ “เลิกกองทุนรวม” (โอนยายการลงทุน) ตามเง่ือนไขในการเลิกกองทุน
รวม (สวนขอผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยัง SSF กองทุนอื่นท่ีมี
นโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับ SSF กองทุนเดิม หรือโอนยายไปยัง SSF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด และการ
โอนยายไปยัง SSF กองทุนอ่ืน บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหนวยลงทุน (ถามี)  
อยางไรก็ตาม การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชนดิเพ่ือการออมพิเศษ (กองทุนเปดตนทาง) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมพิเศษ
หรือกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืนใด (กองทุนเปดปลายทาง) กองทุนเปดปลายทางดังกลาว
ตองเปนกองทุนรวมเพ่ือการออมพิเศษเทานั้น หรือเปนกองทุนรวมเพ่ือการออมท่ีมีนโยบายเดยีวกับกองทุนเปดตนทาง
เทานั้น และ/หรือ กองทุนอื่นใดที่สำนักงาน และ/หรือกฎหมายทีเ่กีย่วของจะประกาศเพ่ิมเตมิในอนาคต 

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทาง
ภาษี ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูกองทุนรวม คูมือการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม 
คำสั่งสับเปลี่ยน 

หนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสบัเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทนุรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทนุเปนสำคัญ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบรษิัทจัดการ 
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กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเปนเกณฑในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะ
กำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนมีผล หักดวยคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวของ (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

การกำหนดราคาหนวยลงทุนเพ่ือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเม่ือสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนมีผลกอนวันที่กองทุนไดรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของ (ถามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถา
มี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผู
ถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื ่อนไข และวิธีการที ่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว กอนวันเปลี ่ยนแปลง ที ่ที ่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว 
กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชใน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืน
แกผู ถ ือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมร ับซื ้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั ่งซ ื ้อหรือคำสั ่งขายคืนหนวยลงทุน” และ  
“การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน 
รายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั ่งสับเปลี่ยนกอนการ
ดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจงให
สำนักงานทราบ 

 ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

 

1. การควบรวมกองทุน 

1 การควบรวมกองทุนรวมตองเปนการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมตองพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอผูถือหนวยลงทุนของแตละกองทุน
รวมดวยความเปนธรรม 

กองทุนรวมตั้งแต 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื ่อควบรวมกองทุนรวมไดตอเมื่อไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการและขอผูกพัน ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

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

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกตางกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษของโครงการแตละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดังกลาว  

ในการควบรวมกองทุนไมวาจะเปนการควบรวมระหวางกองทุนปดกับกองทุนปด หรือกองทุนปดกับกองทุนเปด หากมีผล
ใหเกิดกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอนเปนกองทุนเปด บริษัทจัดการจะขอมติผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่
รับโอนเพื่อแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดดวย และหากไดรับมติโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือวาไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการแกไขโครงการจัดการกองทุน

ขอกำหนดอื่น ๆ 
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ปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดแลว ทั้งนี้ โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพ่ือแกไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”  

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะสงหนังสือนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุม หรือสง
หนังสือขอมติลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่กำหนดใหเปนวันสุดทายของการรับหนังสือแจงมติจากผูถือหนวย
ลงทุน โดยเปดเผยขอมูลที่ผู ถือหนวยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอยางนอยดังตอไปนี้ใหชัดเจนไวใน
หนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกลาว  

(3) สถานการณลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เปนปจจุบันกอนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะตองแสดง
รายละเอียดเปนรายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถามี) มูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน ณ วันทำการสุดทายของสัปดาหลาสุด และผลการดำเนินงานลาสุดของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกตางของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแลว โดยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงคของโครงการจัดการ
กองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและจากกองทนุรวม เปนอยางนอย  

(5) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแตละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหมหรือ
กองทุนรวมที่รับโอน  

(8) การดำเนินการเก่ียวกับการจายเงนิปนผล (ถามี) กอนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจายเงินปนผลภายหลังการ
ควบรวมกองทุน (ถามี)  

(9) คาใชจายในการควบรวมกองทุน และคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกลาวที่จะเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถามี) เชน คาใชจายในการชำระบัญชี  

(10) ขอดีและขอเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เชน คาใชจาย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
ทั้งน้ี ตองไมมีลักษณะที่เกินความจริง  

2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมไดแสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาใหสิทธิในการออกจากกองทุนรวมกอนวันที่การควบรวม
กองทุนแลวเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือวาผู ถือหนวยลงทุนไดมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการให 
ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอนได  

3 ในชวงระยะเวลานับแตวันสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน 
บริษัทจัดการอาจไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ไดรับไวแลว หรือ
อาจหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวได โดยการปดประกาศเรื่องดังกลาวไว ณ ที่ทำการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และจัดใหมีการประกาศเรื่องดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ในชวงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณลงทุนของวันทำการสุดทายของแตละ
สัปดาหของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหมีรายงานดังกลาวไว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสำเนาใหเมื่อผูถือ
หนวยลงทุนรองขอ  

เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขางตน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แกไขหรือเพิ่มเตมิดังกลาว  

2. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 
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3. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที ่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ 
หนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรอืวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของ
กฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรอื รายละเอียดตางๆ ทั้งน้ีโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนทุกราย  ทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ 
ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

4. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบรษัิทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรบั
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมน้ันดวย 

5. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม 

(1) บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทนุดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรงุ เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน  

7. การทำความรู จ ักต ัวตนของลูกค า (Know Your Client: KYC) และการพิส ูจน ทราบล ูกคา (Client Due 
Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที ่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือ 
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รับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนนุ
การขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

8. ระบบงานในการซื้อและขายคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจัดใหมีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนของผูลงทุน เมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืน
หรือโอนยายหนวยลงทุนบริษัทจะคำนวณตนทุน  ผลประโยชน  และหักเงินลงทุนแตละรายการตามวิธีการ “เขากอน  
ออกกอน” (First In First Out – FIFO)   โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน  

9. หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือ
แสดงการขายคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจัดใหมีการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทนุ หนังสือแสดงการขาย
คืนหนวยลงทุน โดยมีรายการอยางนอยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 
และจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อ
หรือขายคืนหนวยลงทุนในแตละปภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป หรือตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
เพ่ือการออม เพ่ือเปนขอมูลแกผูถือหนวยลงทุนในการดำเนินการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมสำหรับยอดซื้อหนวยลงทุน
ตั ้งแตวันที่สิ ้นสุดการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที ่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวม 
เพ่ือการออม 
2. หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ที่ผู ถือหนวยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหนวยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่น  จัดสงหนังสือดังกลาวพรอมเช็คคาขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินโอนคาขายคืนหนวยลงทุน 
หรือวิธีการอื่นใดในการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน ภายใน 5 วัน
ทำการนับแตวันที่ไดรับคำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทำทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเนื่อง  และ
เพ่ือใหเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได 

3. หนังสือแสดงการขายคืนหนวยลงทนุกองทุนรวมเพื่อการออม จัดสงหนังสอืดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการ
ขายคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนขอมูลแกผูถือหนวยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เพ่ิมเติม หรือเก็บไวเปนหลักฐานใหเจาพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได 

10. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที ่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ี
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 
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ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ  
มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคญั
ในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงนิ
ลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่
จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทนุไดอยางไมมีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
ทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทนุคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปน
ตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตาม
ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวใน
แบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ (ในกรณี
ที่เปนลูกคาสถาบันการเงนิ) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีที่
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวใน
คำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
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(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงนิลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรอืทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรบัประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว
ขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูล
ของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

11. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของ 
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

12. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัย
อำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งน้ี ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลกัเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทนุทั้งปวง 

การที่ผู ถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 
  

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมดทีประมาณการได้ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

 ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50 N/A 1.28033 1.33740

 ● ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.10 N/A 0.01946 0.02033

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.00 N/A 0.25607 0.34394

 ● ค่าทปีรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี

 ● ค่าใช้จ่ายอนืๆ : - ไม่เกินร้อยละ 1.40 N/A 0.22277 0.21155

- ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) N/A 0.07637 0.03848

- ค่าจัดตังและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) N/A 0.00000 0.00000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํ จัดพมิพร์ายงานถึงผ ูถ้ือหน่วย N/A 0.06142 0.00357

   - ค่าใช้จ่ายอนืๆ ในการดาํเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) N/A 0.08498 0.16950

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีประมาณการไม่ได้

รวมค่าใช้จ่ายทงัหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 N/A 1.77863 1.91322

ค่าใช้จ่ายในการซอืขายหลกัทรัพย์ N/A 4.04355 2.39051

หมายเหตุ :

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขนึจากการซอืขายหลกัทรัพย์

รายการทีเรียกเกบ็
ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นทงัหมดของกองทุนต่อปี

ตามโครงการ
เรียกเกบ็จริง

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพมิ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนืใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า นายหน้าซอื ขายหลกัทรัพยแ์ละ

2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมอืรวมกันทังหมดแลว้ต้องไม่เกินอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทุนรวม

ไม่ม ี

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 

ของรอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ รอยละของมลูคาซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

เรียกเก็บจริง 
ป 2566 

 คาธรรมเนยีมการขายหนวยลงทุน  
     (Front-end-fee) 

    

- ชนิดเพ่ือการออมและจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 
- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษและจายเงนิปนผล ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
      (Back-end fee) 

ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 
- คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นเขา 

- ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา 
- ชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล 

- คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นออก 

 
 
 

ไมเกิน 2.68 
ไมเกิน 2.68 

ไมเกิน 2.68 

 
 
 

N/A  
N/A 

N/A  

 
 
 

ยกเวน 
ยกเวน 

ยกเวน 

 
 
 

ยกเวน 
ยกเวน 

ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
อัตราตามที่นาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
N/A 200 บาท       

ตอรายการ 
200 บาท       
ตอรายการ 

หมายเหตุ:   

1)   คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี)  

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข
เพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนยีมหรอืคาใชจาย 

 ท้ังน้ีเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)   คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.000 ตอป ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

4)  คาใชจายในการซื ้อขายหลักทรัพยของกองทุนเปนคาใชจายที่เรียกเก็บตามรายการที ่เกิดขึ้นจริงไมสามารถ 
ประมาณการได ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวไมรวมอยูในเพดานข้ันสูงของคาธรรมเนียม 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                        -                     

(ข) ตราสารท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 9,569,620.18           6.63                    

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                        -                     

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                        -                     

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) AA-(FITCH) 9,569,620.18

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปด แอล เอช สมารท เพ่ือการออม 3.9893

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

สดัสวนเงินลงทุนข้ันสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ วันท่ี 31 มีนาคม 2566 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลคา ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2566 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                             6.63 9,564,615.77 9,569,620.18  
                รวมเงินฝากธนาคาร 6.63 

 
9,569,620.18 

หุนสามัญ 
   

           หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 
   

 
บริษัท ด ิเอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                               1.64 481,900.00 2,370,948.00  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                            1.40 36,200.00 2,027,200.00  
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                                                        1.94 684,200.00 2,805,220.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จำกัด(มหาชน)                                                              2.39 117,000.00 3,451,500.00  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จำกัด (มหาชน)                                                             0.50 199,500.00 722,190.00  
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา จำกัด (มหาชน)                                                            0.52 36,000.00 748,800.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บริษัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน)                                                                    0.96 129,100.00 1,381,370.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                  1.92 205,100.00 2,768,850.00  
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                                 5.71 116,100.00 8,243,100.00 

มูลคาตามราคาตลาด %NAV

144,163,474.68 99.85

เงินฝากธนาคาร 9,569,620.18 6.63

หุนสามัญ 134,593,854.50 93.22

214,392.22 0.15

144,377,866.90 100

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผกูพนั 
มูลคา ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย    
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                                                              1.02 522,000.00 1,472,040.00  
บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                        2.04 332,000.00 2,938,200.00 

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย 
   

 
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)                                             0.98 30,300.00 1,408,950.00 

           หมวดธุรกิจชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส 
   

 
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)                                                        0.22 6,900.00 312,225.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
 บริษัท เจ.อาร.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)                                                 0.26 55,800.00 371,070.00  
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                               1.00 172,600.00 1,449,840.00  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)                                                      4.90 33,400.00 7,080,800.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                         5.14 49,000.00 7,423,500.00  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                        2.13 23,200.00 3,074,000.00  
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      2.99 42,100.00 4,315,250.00 

           หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร 
   

 
บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟดมิลล จำกัด (มหาชน)                                                           0.10 16,000.00 144,000.00 

           หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน 
   

 
บริษัท เชฎฐ เอเชีย จำกัด (มหาชน)                                                                   0.46 220,900.00 662,700.00 

           หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ 
   

 
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จำกัด (มหาชน)                                                             0.96 29,900.00 1,382,875.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บริษัท พีอารทีอาร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                             1.18 198,400.00 1,706,240.00  
บริษัท มาสเตอร สไตล จำกัด (มหาชน)                                                                 1.00 17,000.00 1,445,000.00  
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                                                1.49 198,700.00 2,145,960.00  
บริษัท เดอะคลีนิกค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)                                                     1.33 46,700.00 1,914,700.00 

           หมวดธุรกิจบริการรับเหมากอสราง 
   

 
บริษัท ซโิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)                                        1.47 168,900.00 2,128,140.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)                                                3.18 87,100.00 4,594,525.00  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                                    1.49 31,700.00 2,155,600.00  
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                                                       1.55 42,500.00 2,231,250.00  
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                  0.50 22,700.00 720,725.00  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                                               1.03 36,800.00 1,490,400.00  
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                    3.46 33,200.00 4,996,600.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   

 
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)                                                                        0.50 411,400.00 715,836.00  
บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                              1.17 74,500.00 1,691,150.00  
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                                                   5.17 108,500.00 7,459,375.00 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
   

 
บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                                                      2.25 106,700.00 3,254,350.00  
บริษัท คารมารท จำกัด (มหาชน)                                                                      1.48 258,400.00 2,131,800.00  
บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)                                                                     5.34 124,300.00 7,706,600.00  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                    2.44 78,700.00 3,521,825.00  
บริษัท ดโูฮม จำกัด (มหาชน)                                                                          0.73 74,200.00 1,061,060.00  
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)                                                              0.78 29,500.00 1,128,375.00  
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               2.00 156,083.00 2,887,535.50  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                                                    2.69 98,900.00 3,881,825.00  
บริษัท โฮม โปรดักส เซน็เตอร จำกัด (มหาชน)                                                         2.01 201,800.00 2,905,920.00 

           หมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
   

 
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                      0.93 43,100.00 1,336,100.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ 
   

 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)                                                        0.75 190,400.00 1,075,760.00  
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                 2.12 358,100.00 3,061,755.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   

 
บริษัท คาราบาวกรุป จำกัด (มหาชน)                                                                   0.48 7,200.00 689,400.00  
บริษัท เซ็ปเป จำกัด (มหาชน)                                                                        0.52 13,300.00 751,450.00  
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน)                                                      2.92 130,600.00 4,211,850.00  
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส จำกัด (มหาชน)                                                              0.98 64,400.00 1,416,800.00  
บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                            1.12 68,700.00 1,621,320.00 

                  รวมหุนสามัญ 93.22   134,593,854.50 

รวมเงินลงทุน 99.85   144,163,474.68 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ 0.15   214,392.22 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100   144,377,866.90 
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ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 5.71

2 บริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) CPALL 5.34

3 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 5.17

4 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 5.14

5 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 4.90

6 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 3.46

7 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 3.18

8 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 2.99

9 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 2.92

10 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) MAKRO 2.69

ลําดับ ช่ือบริษัทนายหนา คานายหนา อัตราสวน

(บาท) (%)

1 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภทัร จํากัด (มหาชน) 410,136.57 21.76

2 บริษัทหลักทรัพย บวัหลวง จํากัด 327,041.66 17.35

3 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 302,538.39 16.05

4 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  238,573.36 12.65

5 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 146,572.08 7.77

6 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 70,471.59 3.74

7 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 60,888.01 3.23

8 บริษัทหลักทรัพย อินโนเวสท เอกซ จํากัด 57,927.02 3.07

9 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 53,583.95 2.84

10 บริษัทหลักทรัพย ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 50,275.19 2.67

11 บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํากัด 48,063.73 2.55

12 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 47,838.32 2.54

13 บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 45,093.16 2.39

14 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 15,591.95 0.83

15 เดิมของเกาคือ บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 10,630.50 0.56

1,885,225.48 100.00รวม

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10  อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน 
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
  

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนดิเพื่อการออมและจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2566 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนดิเพื่อการออมพิเศษและจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566 
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จำนวนผูถือหนวย สัดสวน (รอยละ) 
N/A N/A 

 
 

 

 

รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 


