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กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิต้ี 
LH Global Lifestyle Equity Fund 

(LHGLIFEE) 

ผูลงทุนควรศกึษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปด แอล เอช  โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี ้ 

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH Global Lifestyle EquityFund 

ชื่อยอโครงการ : LHGLIFEE 

อายุโครงการ : ไมกำหนด 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม :    11 สงิหาคม 2560 

วันที่จดทะเบียน : 30 สิงหาคม 2560 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน                :    ทุกวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทนุ                          :    ทุกวันทำการ 

 

 
 

ประเภทของกองทุน  : กองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน  Invesco Global 
Consumer Trends Fund โดยจะลงทุนใน ”C-Acc Share Class” ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
(USD) กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก มีลักษณะเปน “Société 
d'Investissement à Capital Variable” (SICAV) ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใต UCITS 
บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง Share Class 
และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอ่ืนใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

ทั้งน้ี การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักดังกลาวจะตองสงผลใหกองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน
หนวยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เก่ียวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน 

สำหรับเงนิลงทุนสวนที่เหลือของกองทุนนี้ อาจพิจารณาลงทนุทั้งในและตางประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตรา
สารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหนวย private equity รวมถึง หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสิน
อ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรอืใหความเห็นชอบ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรืออาจเขาทำธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนใน
หรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาท่ีสามารถลงทุนได (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 
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Securities) รวมถึงทรัพยสินอ่ืนใด และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้กองทุนจะไม
ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

ทั้งนี้ หากการลงทุนในกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund หรือกองทุนหลักนี้ ไมเหมาะสมอีกตอไป 
หรือเมือ่พบวาการบริหารจัดการของกองทุนดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค 
และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว แตในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการ
คัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศเพื่อเปนกองทุนหลักใหมแทนกองทุนหลักเดิมได และ/หรือสถานการณการลงทุนใน
ตางประเทศไมเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพ่ิมเติมประกาศที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑ
การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) รวมถึง นโยบายการลงทุนอ่ืนใด บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกลาวเพื่อใหเปนไป
ตามประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

    กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวย
ลงทนุ 

ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลคา LHGLIFEE-A 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทนติิบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวน
ตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการ
ลงทุน (Total return) 

2. ชนิดจายเงินปนผล LHGLIFEE-D 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทนุรับรายไดสม่ำเสมอ
จากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ
เปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส LHGLIFEE-E 

เหมาะสำหรับผูลงทุนที่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่น ท่ีบริษัทจัดการประกาศ
เพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
เก่ียวกับการเพ่ิมเติมกลุมผูลงทุนอ่ืนดังกลาวลวงหนาผานทางเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการไมนอยกวา 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปของกองทุน 

 ลักษณะท่ีสำคัญของกองทนุหลัก 

ชื่อกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิ ด ห น ว ยล งทุ น  “C Share Class” 
ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก มีลักษณะเปน “Société d'Investissement à Capital Variable” (SICAV) 
ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย 
Invesco Management S.A.   
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นโยบายการลงทุน กองทุน  Invesco Global Consumer Trends Fund เปนกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน
ที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผานการลงทุนอยางนอย 70% ของมูลคา
ทรพัยสุทธิของกองทุนในตราสารทุน/หุนของบริษัทตางๆ ทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจเก่ียวของ
กับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจำหนายผลิตภัณฑ ทั้งสินคาและบริการ ของ
สินคาในกลุมกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ทั้งนี้อาจรวมถึงกลุมบริษัทรถยนต กลุมสินคา
คงทน บริษัทเก่ียวกับการสื่อสาร อินเทอรเน็ต และบริษัทอ่ืน ๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในดานนี้ได 
นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินสด และตราสารเทยีบเทาเงินสด ตราสารตลาดเงิน หรือ
ลงทุนในตราสารหนี้ (รวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) หรือตราสารทุน/หุนของบริษัทอื่นๆ 
นอกเหนือจากกลุมบริษัทขางตน ในสัดสวนไมเกินรอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารของบริษัทไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) (ตราสารหนี้ท่ียังไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ
จากหนวยงานระหวางประเทศ เชน Moody’s, Standard & Poor’s และ Fitch)  และ/
หรือหลักทรพัย และ/หรือตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ต่ำกวา BBB- จาก Standard 
& Poor's และ Ficth หรืออันดับต่ำกวา Baa3 จาก Moody's หรือเทียบเทาจากสถาบัน
จัดอันดับที่เปนที่รูจักในระดับสากล) ในสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน 
อนึ่ง  กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund อาจลงทนุในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสีย่งและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) รวมถึงกองทุนอาจลงทนุหรือมีไวซึ่ง
สัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินจิของผูจัดการกองทุน 

ผูจัดการการลงทุน 
(Investment Managers) 

Invesco Advisers, Inc. 
1555 Peachtree Street, N.E. , Atlanta, Georgia, GA 30309 USA 

ตัวแทนขายหนวยลงทุน 
(Distributor & 
Administration Agent) 

Invesco Hong Kong Limited 
41/F, Champion Tower, Three Garden Road 
Central, Hong Kong 

ผูดูแลผลประโยชน/ผูเก็บรักษา
ทรพัยสิน 
(Custodian/Depositary) 

The Bank of New York Mellon (International) Limited, 
Luxembourg Branch, Vertigo Building – Polaris 
2-4 rud Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg 

สกุลเงิน ดอลลารสหรฐัฯ (US Dollar) 
วันที่จัดตั้งกองทุน 3 ตุลาคม 2537 
วันที่จัดตั้งหนวยลงทุน  
C-Acc Share class 

9 สิงหาคม 2542 

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวันทำการ (Daily trade) 
ขนาดกองทุน  
(ณ วันที่ 29 มถิุนายน 2560) 

484,575,609 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

อายุกองทุน ไมกำหนด 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 
 

ไมม ี
(แตจะนำเงินปนผล รายได/รายรับอ่ืนใดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนไปลงทุนตอ 
(reinvestment)) 

คาธรรมเนียม 
 

คาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุน 
คาธรรมเนียมการจัดการ 
(Management fee) 

1.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอป 
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คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน/ผูเก็บ
รกัษาทรพัยสิน 
(Custodian/Depositary fee) 

ไมเกิน 0.0075% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
ป 

คาธรรมเนียมตัวแทนขาย 
(Distribution fee) 

ไมม ี

คาธรรมเนียมบริการตัวแทน 
(Serive Agent fee) 

ไมเกิน 0.30% ของมูลคาทรพัยสินสุทธิตอป 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
(Subsription fee/initial charge) 

ไมเกิน 5.00% ของเงินลงทุนครั้งแรก 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(Redemption fee) 

ไมม ี

คาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
(Switching fee) 

ไมเกิน 1.00% ของมูลคาหนวยลงทุนที่
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ดัชนีอางอิง MSCI World Consumer Discretionary Index-ND   
ISIN Codes LU0100598878 
Bloomberg Ticker codes INVPGLC LX 
แหลงขอมูลกองทุนหลัก www.invesco.com 

พอรตการลงทุน 
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ผลการดำเนินงานของกองทนุหลกั  
 

 

หมายเหตุ : Fund fact sheet ของกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund as of July 31, 2022 

 

สรุปสาระสำคัญของความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของกับกองทนุหลัก อาท ิ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Exchange Risk) 

อาจมีการลงทุนสินทรัพยตางๆ ของกองทุนในหลักทรัพยตางๆ ที่กำหนดในรูปหนวยคาเงินสกุลตางๆ นอกเหนือจากสกุล
เงนิหลักของกองทุน กองทุนอาจไดรับผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ ระหวาง
หลักทรัพยตางๆ เหลานี้และสกุลเงินหลักของกองทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ อาจสงผลที่ไมพึง
ประสงคตอรายไดท่ีไดรับจากการลงทุนตางๆ เหลานี้ซึ่งอาจอยูภายใตความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเดยีวกัน 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

กองทุนอาจไดรับผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากสภาพคลองในตลาดที่ลดลงสำหรับหลักทรัพยตางๆ ทีก่องทุนลงทุนซึ่งอาจ
ทำใหความสามารถของกองทุนในการทำธุรกรรมตางๆ ดอยลง ในสถานการณดังกลาว หลักทรัพยตางๆ ของกองทุน
บางสวนอาจขาดสภาพคลองซึ่งอาจหมายความวากองทุนที่เก่ียวของอาจประสบปญหาตางๆ ในการขายหลักทรัพยในราคา
ยุติธรรมภายในเวลาที่กำหนด 
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ความเสี่ยงจากความผันผวน (Volatility Risk) 

ผูลงทุนควรพึงทราบวาความผันผวนอาจสงผลให NAV มีความผันผวนอยางมากซึ่งอาจสงผลที่ไมพึงประสงคตอ NAV ตอ
หุนของกองทุนท่ีเก่ียวของและดงันั้น นักลงทุนจึงอาจประสบปญหาขาดทุน 

ความเสี่ยงดานตราสารทุน (Equities Risk) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ราคาและรายไดที่เกิดจากตราสารทุนตางๆ อาจลดลงตามเหตุการณบางอยาง โดย
ครอบคลมุถึงกิจกรรมและผลลัพธตางๆ ของผูออกตราสารทุน สภาพเศรษฐกิจและตลาดโดยทั่วไป การไมมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก และความผันผวนของสกุลเงินและดอกเบี้ย ไมสามารถรับประกันไดวามูลคาของ
ตราสารทุนตาง ๆ ที่ถือโดยกองทุนจะมีมูลคาเพิ่มหรือวามีรายไดใด ๆ จะมาจากหลักทรัพยตางๆ ดังกลาวเพ่ิม มูลคาของ
และรายไดที่ไดรับจากตราสารทุนที่ถืออยูอาจลดลงรวมถึงเพิ่มข้ึน และกองทุนอาจไมชดเชยจำนวนเงินเดิมที่ลงทุนใน
หลักทรัพยตางๆ ดังกลาว 

การลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารจัดการหลักทรัพยในครอบครองและการ
ปองกันความเสี่ยงอย างมีประสิทธิภ าพ  (Investing in Financial Derivative Instruments for Efficient 
Portfolio Management and Hedging Purposes) 

มีความเสี่ยงจากการลงทุนบางอยางที่เกี่ยวของกับเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ที่ผูจัดการการลงทุนอาจนำมาใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารจดัการหลักทรัพยในครอบครองอยางมีประสิทธิภาพ หรือหากมีการเปดเผยเกี่ยวกับกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายการลงทุนที่สำคัญโดยรวมถึงแตไมจำกัดเพียงสิ่งที่อธิบายไวดานลางนี้ อยางไรก็
ตาม หากความคาดหวังของผูจัดการการลงทุนในการใชเทคนิคและเครือ่งมือตางๆ ดังกลาวไมถูกตองหรือไมมีประสิทธิภาพ 
กองทุนอาจประสบปญหาขาดทุนอยางหนัก โดยมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอ NAV ของหุน 

การลงทุนตางๆ ของกองทุนอาจประกอบดวยหลักทรัพยตางๆ ที่มีระดับความผันผวนที่แตกตางกัน และอาจประกอบดวย
ตราสารอนุพันธทางการเงินเปนครั้งคราว เนื่องจากตราสารอนุพันธทางการเงินอาจเปนเครื่องมือท่ีถูกปรับใหเหมาะสม 
การใชงานเครื่องมือเหลานี้อาจสงผลใหเกิดความผันผวนของ NAV ของกองทุนท่ีเกี่ยวของมากย่ิงขึ้น 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรบักำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงข้ึน และ
เปดโอกาสใหผูลงทุนไดรบัรายไดจากเงนิปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงนิปน
ผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปน
ผลนั้น          

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

 กองทุนรวมนี้มจีำนวนเงินทนุโครงการลาสุดเทาใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 3,000 ลานบาท  

 รอบระยะเวลาบัญชี  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 กรกฎาคม ของทกุป 

     วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 กรกฎาคม 2561 
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  ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน 

2) อัตราแลกเปลี่ยน 

3) ปจจัยอื่น ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทนุ 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาว
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย 
และกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
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อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคนืหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู
ลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรบัคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ดวยเหตุอ่ืน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทนุสวนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรอืเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตาม
ระยะเวลาที่ เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมลูเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 
 
 

 
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึง่อาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออก
ตราสารอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 
               ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ  
ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะ
และนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบรษิัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคา

หนวยลงทุน หรือหลกัทรัพยที่กองทนุลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอยางสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงในสวนนี้ 
 

ความเสี่ยงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทนุอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เก่ียวกับ

การแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชำระเงิน

ใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณของประเทศคูคาที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไวอยางใกลชิด 

และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 

 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับ

วันหยุดทำการของประเทศไทย ทำใหกองทุนอาจไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุน

ลงทนุลาชา และสงผลกระทบตอการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือชี้

ชวน/รายละเอียดโครงการ 

 
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงจากการ

เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำใหตอบแทนที่ไดรับมีความผันผวนตามอัตรา

แลกเปลี่ยนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีตนทุนที่เพ่ิมข้ึนจากการทำธุรกรรมเพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงดังกลาว 
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ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedgind) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำใหกองทุนเสีย

โอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงขามกับที่กองทุน

คาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฎิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเขาทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชยและ

จะวิเคราะหฐานะทางการเงินของคุสัญญากอนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานการเงินของคูสัญญาอยาง

ตอเนื่อง 
 
 
 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

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

2) การกำหนดเงื่อนไขหรอืขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวย
ลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไม รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่ งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยาง
หนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณท่ี
เกี่ยวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา
แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.
และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/
หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 
อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบรหิารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนด
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่
สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยง
สภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

เคร่ืองมือบริหารความเสีย่งดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครือ่งมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

    Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายใน
การซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ 
Partial swing pricing โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง
ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ 
ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณ
อ่ืนที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่
กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
คำนึงถึงปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาด
ของทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

ขอสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสนิใจเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มี
การใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ใน
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วันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซือ้หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทนุท่ีชำระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคญั 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีท่ีวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดสวน
ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มลูคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวย
ลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคนืหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให
สอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ
ตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุน
ปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และ
หากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Swing pricing แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูล
ดังกลาวในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และ/หรือชองทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการ
จะดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อใหสามารถ
ดำเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวย
ลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดย
บรษิัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผาน
ทางชองทางอ่ืนที่บรษิัทจัดการกำหนด  
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับ
คำสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ี
มีอำนาจอื่น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน Liquidity Fee,  Swing 
pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะ
อยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนและหรือหนวยงานที่มอีำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดงักลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพ
คลองของกองทุนรวมอยางมีนยัสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพ
คลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถ
ดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ใหสอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางท่ีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลัก
หรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best 
effort  และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Notice period แลว บริษัทจัดการจะ
ปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอ่ืนเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 

3. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจดัการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรบัซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
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(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนบัสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตาม
ประกาศซึ่งบรษิัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

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

 
 
 
 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทนุคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปน
เทจ็ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
www.lhfund.co.th 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อผู
โอนและผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน ใน
กรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการท่ี
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ เรื่อง 
“คาธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทนุจะสงมอบใบเสรจ็รับเงนิ 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอน
และผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตอง
สมบูรณ ท้ังนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง 
“สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูรับโอน
หนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดย
ทางไปรษณยี หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณ ีหรือชองทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

  สทิธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดท่ี 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท 02-263-6000  

- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท 02-470-5920 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรอืการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
 
 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทนุรวมเทากับ 61,311,304,685.90 บาท 
รายชื่อกรรมการ 

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

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

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

 
 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

 
ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ ์ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-ประกาศนยีบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

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

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บรหิารฝาย
การลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

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

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

-รองกรรมการผูอำนวยการ สายการ
ลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝายจัดการ
ลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจัดการกองทุนอาวุโส, 
ผูอำนวยการฝาย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหนี ้
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจัดการกองทุนตราสารหนี ้ 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรติ
นิยมอันดับ 1 
-ผาน CISA ระดับ II 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการฝายบรหิารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

คณุภคสุนาท จิตม่ันชัยธรรม -ปริญญาโท สาขาการเงนิ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-CFA 
-FRM 

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

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

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

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

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

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

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

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

คณุสมประสงค แซจิว -ปริญญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปรญิญาตร ีสาขา การเงนิ 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตนิิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดับ l 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลติภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 

คณุพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 
ป.ตรี เศรษฐศาสตรการเงิน (2 
Honor) ม.รามคำแหง 
ผาน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 
-กองทุนประกันสังคม 
-ธนาคารกรงุไทย 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารหนี้ 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

 
 
 

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

-  หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารกสกิรไทย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทนุดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดงันี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรบัฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา
แลวแตกรณ ี

1. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนท่ัวไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  

แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

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

4 เงิน ฝากหรือ ต ราสารเที ยบ เท า เงิน ฝ ากที่ ผู รั บ ฝ ากหรือผู ออก 

ตราสารมลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน

ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทนุใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมภีูมิลำเนา

อยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating 

แบบ national scale 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing        

5 .2 .3   ในกรณี ท่ี เป นตราสารท่ี มี กำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน    

นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน

ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

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  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย  

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

ลงทนุ ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยสินดงัน้ี 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย

สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออกตราสารอยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขาย

ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลกัทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุน ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ

แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนีก้ึ่งทนุ SN หรือศุกูก ที ่   

ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้น

ในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอตัราใด 

จะสงูกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินทีล่งทุน 

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

ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเปน

ตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 

397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ

ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม

ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ี

ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต างประเทศที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตาม

ขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต

วันที่ ลงทุ น ต องขึ้ นทะเบี ยนห รืออยู ใน ระบบ ของ 

regulated market 

6.5  DW ที่ม ี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 ที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ในระหวาง IPO เพ่ือการจด
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนท่ีไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน

ในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ

เชา  แลวแตกรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่

สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 

IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม

รวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำ

ใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด

ซือ้ขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.9  หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.2 หรือขอ 2.2 

ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ

ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยู 

ระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมกีารเพิกถอนหนวยดังกลาวออก

จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 

แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมี

ลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตรา

ใดจะสูงกวา 

(1) 25% หรือ 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมขีอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพื่อการดำเนินงานของ 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 (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู
ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสนิที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 

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

 

 

2 

  

ทรพัยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเง่ือนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได 2.2 SN (แต
ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการขออนญุาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี ้

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

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

5 .2  มี  credit rating อ ยู ในระดั บต่ ำกว า investment grade ห รื อ 
ไมมี credit rating 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 

product limit 

 

สวนที ่4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมจีำนวนหุน

ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบรษัิทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 

(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตรา

สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*

ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทาง

การเงินท่ีออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏ

ในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงนิดังกลาวมา

รวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดย

ขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการ

ทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่

เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใช

อัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม

ขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมี

การ ย่ืนแบบ filing ในลักษณ ะเปน โครงการ (bond issuance 

program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหม

และมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไม

มี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอ

ขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการ

ยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) 

ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศยั 

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 ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้   

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก

หนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
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ขอมูลอื่น ๆ 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 

กองทุนหนึ่ง 

ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้ งหมดของกองทุน 

property ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนท่ีมี

ลักษณะครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเลก็ 

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

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

private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน 
International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณยีังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 
 

 
 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล :  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGLIFEE-A ไมจาย  

2. LHGLIFEE-D จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

3. LHGLIFEE-E ไมจาย  
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1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1.    กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น  

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทัจัดการ 

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

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงนิปนผลของกองทุนใน
อนาคต 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วัน
ปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือจายเงินปนผล และอัตราปนผลของหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี ้

(1) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผอนผันหรือ
สั่งใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 

(2) ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน 

(3) สงหนังสอืแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน
เพ่ือจายเงินปนผล และผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผู ถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายใน
ชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนั้น 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 ดัชนชีีว้ัด/อางอิง (Benchmark) : 

กองทุนนี้จะเปรียบเทยีบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเปนสกุล
เงนิบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได  

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตดัสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGLIFEE-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท 

2. LHGLIFEE-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท 

3. LHGLIFEE-E มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก 500.00 บาท 

 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGLIFEE-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป 100.00 บาท 

2. LHGLIFEE-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100.00 บาท 

3. LHGLIFEE-E มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 500.00 บาท 

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

 ในการซือ้หนวยลงทนุ ผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันท่ีตามวันที่ที่สั่งซื้อและ
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ท่ีอยูและ
หมายเลขโทรศพัทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรบัหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 



กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้  30 

 

 

การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนกิส เฉพาะลูกคาที่ทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

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

ตัวอยางการทำรายการซื้อ  

วันท่ี 1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 

1,800,000 บาท  

วันท่ี 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมขึ้น ทำใหมูลคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้  

นายมารวยจะไมสามารถลงทุนเพิ่มในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน  

2,000,000 บาท  

วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 

1,000,000 บาท ทำใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิด

ชองทางอเิล็กทรอนิกสเพ่ิมเติมไดอีก 900,000 บาท  

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลคาสวนท่ีเกิน 2,000,000 

บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอื่นเพ่ิมเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

(การสงคำสั่งขายคืนสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชีช้วน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอ

สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตอง

แจงใหทราบลวงหนา 

 

2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูล
โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

2. วนัและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวยลงทุนจาก
ผูถือหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึง
เวลา 14.00 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปด
บัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวันทำ
การซื้อถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

3.1   วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทนุเปนมลูคาไมต่ำ
กวาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซือ้จะตองชำระเงนิคาซือ้หนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

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

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการ
ยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกใน
การติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด(มหาชน) สำนักลุมพินี เลขทีบ่ัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลุมพิน ี เลขทีบ่ัญชี 227-3-01446-6 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลมุพิน ี เลขที่บัญชี 539-0-00105-5 

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

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิตี้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 
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ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที่บัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม 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 ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซือ้ไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อ 
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วัน
ทำการ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรพัยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทนุในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทนุจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหน้ี
กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคนืหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้
ทีบ่ริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหนวยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงนิคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

3.2 การรับคำสั่งซือ้หนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บรษิัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทนุทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ 

3.3  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการ
และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมือ่บริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
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และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บรษิัทจัดการ 

3.4 การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัท
จัดการอาจเพ่ิมเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร 
(Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet 
Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวก
ใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ให
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ 
โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4.  ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขาย
หนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาท่ีไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) 

5. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

5.1  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซือ้หนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรอืไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีท่ี
บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา
เห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

5.2  บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ท่ีกำหนดในโครงการนี้แลว 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 
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ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อในวัน
เดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนทีส่ั่งซื้อใหแกผู
ซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อ
ในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนบัแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน 

 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทนุนั้นมผีลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมติัจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรบัจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรอืไมครบถวน 

 

2) วิธีรับซ้ือคนื   

 มูลคาขั้นต่ำในการขายคืน 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGLIFEE-A มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHGLIFEE-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHGLIFEE-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

 จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน   
ชื่อยอ รายละเอยีด 

1. LHGLIFEE-A จำนวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
2. LHGLIFEE-D จำนวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
3. LHGLIFEE-E จำนวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ     
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGLIFEE-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100.00 บาท 
2. LHGLIFEE-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100.00 บาท 
3. LHGLIFEE-E มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100.00 บาท 
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จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ     
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGLIFEE-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 
2. LHGLIFEE-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 
3. LHGLIFEE-E จำนวนหนวยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต่ำ ไมกำหนด 

 การรับซือ้คนืหนวยลงทุน 

  ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทนุ : 

รบัซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินจิของผูลงทุน 

 วิธกีารรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

1.   การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบรษิัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ
ขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวัน
ทำการขายคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแล
ผลประโยชน 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทนุ โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิที่ผู
ถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีรับคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ในการสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละครั้ง ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจำนวนเงิน เปนจำนวนหนวย
ลงทนุไมต่ำกวาท่ีกำหนดไวในหนังสอืช้ีชวน  

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขาย
คืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ระบุไวในคำขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนท่ีใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรบัจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียม
การรับซื้อคนืหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทนุ รวมถึง
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนแลวทำใหมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีนอยกวามูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว บริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทนุ หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทนุ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดระบุเก่ียวกับวันหยุดทำการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในโครงการ (วันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมดังกลาวนี้ จะระบุในปฏิทิน
กองทุนซึ่งจะประกาศผานทางเว็บไซตของบรษิัทจัดการ) ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี ตามวิธีที่ผู
ถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

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

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทนุทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
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วิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บรษิทัจัดการ 

 การขายคนืหนวยลงทนุ : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทนุ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

  การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอืน่ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

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

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันทีบ่รษิัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรอืผูสนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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3. วิธีการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตน
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดทีบ่ริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางน้ี 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลีย่นหนวยลงทนุไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

กรณกีองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คูมือผูลงทุน คำสัง่สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่
ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ียังไมเคยเปดบัญชีกองทนุรวม จะตองเปดบัญชีกองทนุรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

4. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทนุ  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน 

5.    ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณไดภายในวันทำการถัด
จากวันที่บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการ
สับเปลี่ยนเรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถาม)ี 

กรณกีองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุนของวันทำการซือ้หนวยลงทุนกอนวันทีก่องทุน
จะไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) หรือ
จะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุนของวันทำการซื้อหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดรับเงินจากกองทุน
ตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณี 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนื 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวา 
ผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ท่ีใชในการรบัซือ้คืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอืน่ ๆ  

1.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลงที่
ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนคืน
แกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุด
รับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียด
โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบรษิทัจัดการจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหนวยลงทุน รวมท้ัง
เผยแพรผานเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณผูีถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีทีม่ีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมผีูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควร
ในกรณีที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ 
หนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่อง
ตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของ
กฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตางๆ ทั้งน้ีโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนทุกราย ทั้งน้ีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ 
ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
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(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบรกิารของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบคุคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพยทีอ่าจมีไวไดของกองทนุรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพยีงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจาย
เกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรบัผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

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

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืน  

7. การทำความรูจักตัวตนของลกูคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลกูคา (Client Due 
Diligence: CDD) 

บรษิัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เก่ียวของ หรือเพ่ือใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 
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8. การซื้อหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ภายใตกรมธรรมประกันชีวิตหรือท่ีเรียกวา กรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุน โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี) ทั้งน้ี การซื้อขายหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีขอกำหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากการซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยาง
เดียว ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม
ประกันชีวิตควบการลงทุนกอนตัดสินใจทำประกัน  

บริษัทประกันชีวิตเปนตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนในการรวบรวม และนำสง
คำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน รวมทั้งคำสั่งตาง ๆ ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริง
ของผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนมีหนาที่ตองติดตอ
เพ่ือรับหนวยลงทุน หรือรับชำระคาขายคืนหนวยลงทุน และตลอดจนรับคำยืนยันการทำรายการตาง ๆ จากบรษิัทประกัน
ชีวิตโดยตรง  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใหบริการซื้อหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิต
ควบการลงทุน รวมถึงการใหบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือ ผูลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรมประกันชวิีตควบการลงทุนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหบริการดังกลาว บริษัทจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/
หรือเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ
ภายใน 15 วัน ขอกำหนดเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนดังตอไปนี้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือ ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุนแลว  

1) มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นต่ำของการขายคืนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 
จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) และคาธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนือ่งจากการซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนมีขอกำหนดที่เก่ียวของกับกรมธรรม เชน การ
เวนคืนกรมธรรม สัดสวนการเลือกลงทุนแตละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักคาใชจายท่ี
เกี่ยวของกับกรมธรรม เชน คาการประกันภัย เปนตน ดังน้ัน การสั่งซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบ
การลงทุน จึงมีขอกำหนดในเรื่องมูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน จำนวนหนวยลงทุน
ข้ันต่ำของการสั่งขายคืน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหนวยลงทุนคงเหลอืในบัญชีขั้นต่ำ คาธรรมเนยีม
การขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) และคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกตางจาก
การซื้อขายหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั่วไปเพียงอยางเดียว ผูลงทุนที่สนใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน 
จึงตองศึกษาขอกำหนดดังกลาวได ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต  

2) การเสนอขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน :  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี) โดยชำระคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีแตละบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ 
บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลคาข้ันต่ำในการสั่งซ้ือหนวยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหนวยลงทุน วิธีการใน
การสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพ่ิมเติม ตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูลงทุนไดรับจาก
บริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนที่กำหนดไวใน
โครงการ และคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการไดรับชำระเงินครบถวนจากบริษัทประกันชีวิตแลว  

ในกรณีของการสั่งซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นวา คำสั่งดังกลาวอาจเขาขายการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
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เชื่อไดวามีความเก่ียวของหรืออาจจะเกี่ยวของกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย รวมถึงกฎหมายฉบับอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือเขาขายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รับประกัน หรือการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือ
ตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต รวมถึงกรณีที่คำสั่งซื้อหนวยลงทุนเขาขายเปน
การทำธุรกรรมที่ถือเปนความผิดตามกฎหมาย ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยของประชาชนหรืออยูภายใตคำสั่ง
หามการทำธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผูลงทุนไมผานหลักเกณฑการรับประกันของบริษัทประกันชีวิต  

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

3.1. ผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกัน
ชีวิตควบการลงทุนผานบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี) 

ทั้งนี ้บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลคา หรือ จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำในการขายคนืหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืน
หนวยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนำสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืน
จะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวในโครงการ และคำสั่งขายคนืจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดสงคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุนดังกลาวมายังบริษัทจัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมจน
ครบถวน กอนสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนท่ีประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคนืหนวยลงทุน โดยใช
แบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม  

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกตัวแทนของผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน 
(กลาวคือ บริษัทประกันชีวิตท่ีออกกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน) และบริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชำระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับจากบริษัทจัดการใหแกผูถือกรมธรรม โดยวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามวิธีที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน  

3.2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนเพ่ือชำระมาชำระคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายอ่ืนใด :  

ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิต อาจมีขอตกลงกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนท่ีจะ
ดำเนินการสงคำสั่งซื้อ / ขายคืนหนวยลงทุนเปนประจำหรืออัตโนมัติหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทุกเดือน และ/หรือดำเนินการ
นำเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนมาชำระคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนใด ๆ ที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผูถือ
หนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ทั้งนี้ การสงคำสั่งซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุน หรือคำสั่งใด ๆ เก่ียวกับ
การดังกลาวในแตละครั้งโดยบริษัทประกันชีวิต ถือวาบริษัทประกันชีวิตไดรับมอบอำนาจจากผูถือหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนใหสงคำสั่งดังกลาวมายังบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยเปนไปตามที่เงื่อนไขที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงกับลูกคา  

3.3. การชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไวในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแก
บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะ
ในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยบริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับจากบริษัทจัดการ
ใหแกผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสิน
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สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนของวันทำการขายหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศ
ของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  

4) การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

กรณีท่ีผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะเปนผูออกเอกสารรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแก
บริษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแตวันทำรายการสั่งซื้อหนวยลงทุน/สั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมออกเอกสารรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูออกและจัดสงหนังสือยืนยันการทำรายการซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 และการขายคืนหนวย
ลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 3.1 ภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนซึ่งเง่ือนไขเปนไปตามที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด  

5) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนผานบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนข้ันต่ำ จำนวนเงินคงเหลือ
ข้ันต่ำ และเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรม โดยสงคำสั่งตามแบบฟอรมทีบ่รษิัทประกันชีวิตกำหนด  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไวเทานั้นโดยตองเปนการทำรายการผานบริษัทประกัน
ชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนดังกลาว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดหนึ่ง 
(กองทุนเปดตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปดปลายทาง) ใหกับผูถือหนวยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการ
นำเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทาง ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือนำไปชำระคา
ซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อใหเกิดรายการดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน  

ทัง้นี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน มี 3 รูปแบบสรปุไดดังนี้  

(1) การสับเปลีย่นกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปยังกองทุนเปดปลายทาง
กองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งคราว  

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเปนประจำตามคำสั่งที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวลวงหนาใหมี
การขายหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงค (ถามี)  

(3) การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปด
ปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติตามรอบของกรมธรรม เชน ทุกรอบสามเดือน เปนตน โดยใหมีสัดสวน
การลงทุนเปนไปตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงค (ถามี)  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราว และ/หรือถาวรในกรณทีี่บริษัทประกันชีวิต
เห็นวาไมเปนประโยชนหรือมีผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทนุหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไวใน
กรมธรรม  

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูจัดสงหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนด และการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดสงรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้ง
แรก หรือ สรุปสงเปนรายงานรายป แลวแตกรณี ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถโทรศพัทสอบถามสถานะการลงทุนไดทาง
โทรศัพทตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  
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6) วันและเวลาในการขาย รับซื้อคนืหนวยลงทุน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทประกันชีวิตไดทุกวันและเวลาทำการที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด รวมถึงสามารถทำผานชองทางอ ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถทำรายการเก่ียวกับกองทุน ไดแก การ
ซื้อหนวยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหนวยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรมประกัน
ชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติไดโดยสงคำสั่งตามแบบฟอรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

7) สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวติควบการลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทนุมีสิทธิตาง ๆ ที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทนุทั่วไปที่ซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนน้ีเพยีงอยางเดยีว เชน  

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมใหมีการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไมวากรณีใดทั้งสิ้น  

2. ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนไมมสิีทธินำหนวยลงทุนไปจำนำเปนหลักประกัน  

3. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกการทำ 
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด โดย
บรษิัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของการลงทุนในหนวยลงทนุ  

4. สทิธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหนวยลงทุน
ภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (ถามี) ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

5. สิทธิในการไดรับทราบจากบริษทัประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงท่ีรับจัดการหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น  

6. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ทีอ่ยู ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่
อยู และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

7. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เก่ียวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคำแนะนำเพ่ือ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสีย่งของการลงทุนในหนวยลงทุน  

8. สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนยัสำคญัตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอการ
ตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรอื
การรวมกองทนุรวม เปนตน จากบริษัทประกันชีวิต  

9. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  

10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนอาจ
ไมเทาเทียม และแตกตางจากผูถือหนวยลงทุนท่ัวไป เชน สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหนวยลงทุน (Fund Book) 
ของบริษัทจัดการ และการไดรบัขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผูถือหนวย
ลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนจะไมสามารถทำรายการผานชองทางปกติอ่ืน ๆ ของบริษัทจัดการ 
นอกเหนือจากการทำรายการผานบริษัทประกันชีวิตที่ผูถือหนวยลงทุนมีกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนอยู ฯลฯ ทั้งนี้ 
เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนในการ
รวบรวม และสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยช่ือที่แทจริงของผู
ถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) และจะเปนผูติดตอในการยืนยันรายการตาง ๆ ตลอดจนสงมอบหนวยลงทุนในกรณี
ซือ้ และชำระคาขายคืนหนวยลงทนุในกรณีขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุน โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแตละแหงกำหนด  

11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน อาจอยูภายใตเงื่อนไข และขอกำหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผูถือ
หนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนผานบริษัทประกันชีวิตแตละราย โดยผูถือหนวยลงทุนภายใต
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กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนและเอกสารที่เก่ียวของ
เพ่ิมเติม  

8) การจัดสงเอกสารใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกนัชีวิตควบการลงทุน :  

1. การจัดสงรายงานหกเดือน และรายงานประจำป  

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการจัดสงรายงานหกเดือน รายงานประจำปของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุน หลังจาก
ทีไ่ดรับเอกสารจากบริษัทจัดการ  

2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชวีิตควบการลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทนุ อาจตดิตอบรษิัทประกันชีวิตเพ่ือใหจัดสงรายงานแสดงฐานะ
การถือหนวยลงทุนตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

ทั้งน้ี เมื่อบริษัทจัดการเปดใหบริการดังกลาวในชนิดหนวยลงทุนใด ๆ บริษัทจัดการจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการหรือชองทางอื่นที่เหมาะสมกอนวันที่มีผล  

9. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลกัษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลทีอ่ยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิคุคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมลูลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มี
สถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญ
ในสองกรณ ีคือ 

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  
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เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทนุคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคนืหนวยลงทนุหรือเงินปนผลทีไ่ดรบั เปน
ตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตาม
ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  
(ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังนี ้เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีที่
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวใน
คำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงบัหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงนิลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทนุรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดงักลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บรษิัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว
ขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูล
ของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
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10.   การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของ 
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทนุรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดมิจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

11.   ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัย
อำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืคำสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวา
บรษิัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 
129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวมถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผูถอืหนวยลงทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ 
รอยละของมลูคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป 

ตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 ● คาธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.50 1.33933 1.33648 1.33538 

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.10 0.03214 0.03208 0.03205 

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.50 0.26787 0.26790 0.36664 

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 ● คาใชจายอื่นๆ : - ไมเกินรอยละ 1.90 0.02304 0.02123 0.01345 

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.535 ไมม ี ไมม ี ไมม ี

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) จายตามจริง 0.01769 0.00527 0.00651 
- คาจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน  

       (Setup and Registered Fund) จายตามจริง N/A 0.00038 0.00099 

- คาใชจายในการจัดทำ จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย จายตามจริง 0.00297 0.00863 N/A 
- คาใชจายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ   

       (Others Operating  Expense) จายตามจริง 0.00238 0.00695 0.00595 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมที่ประมาณการไมได            

   - ไมมี จายตามจริง ไมม ี ไมม ี ไมม ี

รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกินรอย
ละ 5.00 1.66238 1.65769 1.74752 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย จายตามจริง 0.00340 N/A 0.02768 

 

 หมายเหตุ : 1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี) แตยังไมรวม
คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
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     2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอตัรารอยละ 5.00   ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการทีเ่รียกเก็บ รอยละของมลูคาซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
      (Front-end-fee) 

    

ชนิดสะสมมลูคา ไมเกิน 2.50 1.50 1.50 1.50 

ชนิดจายเงนิปนผล ไมเกิน 2.50 1.50 1.50 1.50 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.50 1.50 ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน  
     (Back-end fee) 

ไมเกิน 2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

           ชนิดสะสมมูลคา ไมเกิน 2.50 1.50 1.50 1.50 

           ชนิดจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 1.50 1.50 1.50 

           ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.50 1.50   ยกเวน        ยกเวน 

- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก ไมเกิน 2.50 ยกเวน   ยกเวน   ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
อัตราตามที่ 

นายทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท       
ตอรายการ    

200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

 
หมายเหต ุ:  

1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
2)  อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
3)  กรณสัีบเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ 

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบรษัิทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครฐัตางประเทศ                                  -              -   

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย                  98,558,492.20       15.35  

  หรือบริษัทเงนิทนุเปนผูออก/สั่งจาย/รับอาวัล/ค้ำประกัน     

(ค) ตราสารที่มอีันดบัความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ                                  -              -   

  ลงทุนได (Investment grade)     

(ง) ตราสารที่มอีันดบัความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ำกวาอันดับที ่                                  -              -   

  สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมม ีRating     
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม 

    ความนาเชื่อถือ ราคาตลาด 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) AA+(FITCH) 98,558,492.20 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน PTR 
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ 

(LHGLIFEE) 
0.0024 

 
 
 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

สัดสวนเงนิลงทนุข้ันสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
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รายละเอียดการลงทุน   มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 98,558,492.20 15.35 
 

เงินฝากธนาคาร 98,558,492.20 15.35 

หลกัทรัพยหรือทรพัยสินในตางประเทศ 570,428,701.58 88.83 
 

หุนสามัญ 51,760,565.55 8.06 
 

หนวยลงทุน 518,668,136.03 80.77 

สญัญาซือ้ขายลวงหนา -24,442,812.68 -3.81 
 

สญัญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -24,442,812.68 -3.81 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหนี้สินอืน่ ๆ -2,362,535.59 -0.37 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ   642,181,845.51 100 

 
 
 
 
 

รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
เงินฝากธนาคาร 

    

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                15.35 21,979,094.91 98,558,492.20 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 15.35 

 
98,558,492.20 

สัญญาซื้อขายลวงหนา 
   

 
สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน -3.81 451,751,030.00 -24,442,812.68 

 
                รวมสัญญาซือ้ขายลวงหนา -3.81 

 
-24,442,812.68 

หนวยลงทุน 
    

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย 
   

 
INVESCO Management SA                                                                               80.77 210,776.57 518,668,136.03 

 
                รวมหนวยลงทุน 80.77 

 
518,668,136.03 

หุนสามัญ 
    

           หมวดธุรกิจหลักทรัพยอื่นๆ 
   

 
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF                                                       8.06 35,500.00 51,760,565.55 

 
                รวมหุนสามัญ 8.06 

 
51,760,565.55 

รวมเงินลงทุน   100.37   644,544,381.10 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ -0.37   -2,362,535.59 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ   100   642,181,845.51 

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
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ประเภทสัญญา คูสัญญา วัตถุประสงค 
มูลคาสัญญา 
(Notional 
Amount) 

% NAV วันครบกำหนด 
กำไล/ขาดทุน 

(Net Gain/Loss) 

สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลีย่น USD/THB            

สัญญาฟอรเวิรด 
THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ปองกันความเสี่ยง 28,218,300.00 (0.4697) 26 Aug 2022 (3,016,252.20) 

สัญญาฟอรเวิรด 
THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                  

ปองกันความเสี่ยง 91,589,980.00 (1.4163) 26 Aug 2022 (9,095,517.68) 

สัญญาฟอรเวิรด 
THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ปองกันความเสี่ยง 54,239,200.00 (0.6880) 30 Sep 2022 (4,418,297.60) 

สัญญาฟอรเวิรด 
THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                       

ปองกันความเสี่ยง 91,359,750.00 (0.0456) 30 Sep 2022 (292,590.00) 

สัญญาฟอรเวิรด 
THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED        

ปองกันความเสี่ยง 169,250,400.00 (0.9939) 28 Oct 2022 (6,382,579.20) 

สัญญาฟอรเวิรด 
TMBThanachart Bank Public 
Company Limited 

ปองกันความเสี่ยง 17,093,400.00 (0.1927) 30 Sep 2022 (1,237,576.00) 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF PEJ US 8.06  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
มูลคา ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดสะสมมลูคา 

 ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
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  ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดจายเงินปนผล 

 ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
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  ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดชองทางอิเล็กทรอนกิส 

 ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
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จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน(รอยละ) 

N/A N/A 

 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 


