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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)     : กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)     : LH ROBOTICS-E FUND 

ชื่อยอโครงการ      : LHROBOTE 

อายุโครงการ      : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม   : 10 มกราคม 2561 

วันที่จดทะเบียน      : 23 มกราคม 2561 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน    : ทกุวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน    : ทุกวันทำการ 

 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

1. กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity 
Fund - Class IB ลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก ภายใตกฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิรก และอยูภายใต SICAV บริหารและจัดการโดย Credit Suisse Asset Management  

กองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB (“กองทุนหลัก”) มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่เปนไปได
สูงสุดในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) โดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยของเงินทุนที่ลงทุนและสภาพคลอง
ของสินทรัพยที่ลงทุน โดยจะลงทุนทั่วโลกในตราสารทุนและหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม ที่นำเสนอผลิตภัณฑและบริการในสาขาตาง ๆ รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ ระบบอัตโนมัติ 
ปญญาประดิษฐ ระบบการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ระบบควบคุมอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมเชิงตัวเลข หุนยนต 
ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย   

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน  (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความ
เหมาะสม เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E กองทุนอาจเขาทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรพัย (securities lending)  รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับ
ความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non–investment grade) และตราสารหนี้ที ่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งใน
และตางประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหนวย private equity 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไวใน
โครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
กองทุนจะไมลงทนุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E จะลงทุนในกองทุน  Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ในรูปสกุลเงินดอล
ลารสหรัฐ (USD) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ดังนั้น กองทุนจึงอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะ
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง 
เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงิน ในกรณีที่คาดการณวาคาเงินดอลลารสหรัฐ (USD) มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสัดสวนที่
คอนขางมาก แตหากในกรณีที่คาเงนิเงินดอลลารสหรัฐ (USD) มีแนวโนมแข็งคาขึ้น ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาไมลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดสวนนอย อยางไรก็ตามหากผูจัดการ
กองทุนพิจารณาวาการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไมเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือทำใหผูถือหนวยลงทุน
เสียประโยชนที่อาจไดรับ ผูจัดการกองทุนอาจไมปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได นอกจากนี้การทำธุรกรรมปองกันความ
เสี่ยงดังกลาวอาจมีตนทุนซึ่งทำใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมข้ึน  

2. อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ที่จด
ทะเบียนประลักเซมเบิรก  หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการลงทุนในกองทนุดังกลาวซึ่งเปนกองทุนหลักไมเหมาะสมอีก
ตอไป เชน เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะ
สงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผูจัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทนุหลักไมเปนไปตามที่คาดไว และ/หรือเมื่อพบวาการบรหิาร
จัดการของกองทุนตางประเทศดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิด
รายแรงโดยหนวยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เปนผูใหความเห็น เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไปลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยประเทศอ่ืน 
หรือนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของ
กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี บรษิัทจัดการจะรายงานใหสำนักงานณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และปดประกาศใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนดำเนินการดังกลาว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน และประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลคา LHROBOTE-A 

เหมาะสำหรับผู ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และผูลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจาก
สวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน
จากการลงทุน (Total return) 

2. ชนิดจายเงินปนผล LHROBOTE-D 

เหมาะสำหรับผู ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และผู ลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผู ลงทุนรับรายได
สม่ำเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี 
หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เง่ือนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส LHROBOTE-E 

เหมาะสำหรับผูลงทุนที่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุ มผูลงทุนอื่นที ่บริษัทจัดการประกาศ
เพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
เก่ียวกับการเพ่ิมเติมกลุมผูลงทุนอ่ืนดังกลาวลวงหนาผานทางเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการไมนอยกวา 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปของกองทุน 
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- ลักษณะท่ีสำคัญของกองทนุหลัก 

ชื่อกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
(USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก และ
อยูภายใต SICAV บริหารและจัดการโดย Credit Suisse Asset Management 

วัตถุประสงคการลงทุน วัตถุประสงคของกองทุนหลักคือเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่เปนไปไดสูงสุดในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ (USD) โดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยของ
เงินทุนที่ลงทุนและสภาพคลองของสินทรัพยที่ลงทุน 

นโยบายการลงทุน อยางนอยสองในสามของสินทรพัยสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลักน้ีถูกนำลงทุนไปท่ัวโลกในตรา
สารทุนและหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม ที่นำเสนอผลิตภัณฑและบริการในสาขาตาง ๆ รวมถึงแตไม
จำกัดเฉพาะ ระบบอัตโนมัติ ปญญาประดิษฐ ระบบการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ระบบ
ควบคุมอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมเชิงตัวเลข หุนยนต ระบบ
เทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย นอกจากนี้กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทที่ไดรับรายไดสวนใหญจากกิจกรรมการ
จัดหาเงินดังที่กลาวขางตน กองทุนหลักยังอาจลงทุนสูงสุด 40% ในประเทศตลาดเกิดใหม
และตลาดกำลังพัฒนา 
สำหรับจุดประสงคในการปองกันความเสี่ยง เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารจัดการพอรต
การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพและการใชกลยุทธการลงทุน การลงทุนดังกลาวยังอาจไดรับ
ผลกระทบจากตราสารอนุพันธตาง ๆ เชน สัญญาซื้อขายลวงหนา (futures) และตราสาร
สิทธิ (options) ของตราสารทุน หลักทรัพยประเภทตราสารทุนและดัชนีตราสารทุน  
นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจลงทุนสินทรัพยสุทธิทั ้งหมดสูงสุด 15% ของกองทุนใน
ผลิตภัณฑที ่มีโครงสราง (ใบรับรอง (certificate), พันธบัตร) ตราสารทุน หลักทรัพย
ประเภทตราสารทุน กลุมตราสารทุนและดัชนีตราสารทุนท่ีมีสภาพคลองเพียงพอและออก
โดยธนาคารชั้นหนึ่ง (หรือโดยผูออกตราสารที่ใหการคุมครองนักลงทุนเทียบเทากับท่ี
ธนาคารช้ันหนึ่ง)  
นอกจากนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อนำสินทรัพยไปสูสกุลเงนิ
อื ่น ๆ หนึ ่งสกุลหรือมากกวาหนึ ่งสกุลกองทุนหลักอาจเขาสู ธุรกรรมซื ้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาและตราสารอนุพันธสกุลเงินอื่น ๆ  
สินทรัพยที่มีสภาพคลองที่ถือโดยกองทุนหลักนี้อยูในรูปของเงินฝากประเภทเผื่อเรียกและ
เงินฝากตามกำหนดเวลา พรอมดวยตราสารหนี้ที่กอใหเกิดเงินไดจากดอกเบี้ยและ UCITS 
ที่ลงทุนในเงินฝากตามกำหนดเวลาระยะสั้นและตราสารการเงินในตลาดเงนิไมเกินรอยละ 
25% ของสินทรัพยสุทธิท้ังหมดของกองทุนหลัก 

ผูจัดการการลงทุน Credit Suisse Asset Management 

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ (US Dollar) 

วันที่จัดต้ังกองทุน 15 กันยายน 2016 

วันที่จัดต้ังหนวยลงทุน  15 กันยายน 2016 

วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ (Daily trade) 

ขนาด Share class 

(ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2018) 

2,889.15 in millions USD 

อายุกองทุน ไมกำหนด 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมม ี

คาธรรมเนียม ไมเกินรอยละ 0.90 ตอป 

ดัชนีอางอิง MSCI World (NR) 
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ISIN Codes LU1202666753 

Bloomberg Ticker codes CSGAIBU LX Equity 

แหลงขอมูลกองทุนหลัก https://www.credit-suisse.com/ 
 

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการของกองทุน 

ความเสี่ยงดานการลงทุน (Investment Risks) 
ผลการดำเนินงานที่ผานมาไมไดเปนสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต  ราคาหรือมูลคาหนวยทุน และรายไดที่ไดรับจากการ
ลงทุนอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงและสงผลใหผูลงทุนอาจไมไดรับชำระคนืเงินตนได ผลตอบแทนและรายไดจากเงินลงทุนแตละกองทุน
ขึ ้นอยู กับสวนเพิ ่มของเงินลงทุนและรายไดจากทรัพยสินที่ลงทุนหักดวยคาใชจายตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นและเกี ่ยวของ ดังนั้น 
ผลตอบแทนของแตละกองทุนจึงขึ้นอยูกับสวนเพิ่มของเงนิลงทุนและรายไดจากการลงทุน 

ความเสี่ยงดานการลงทุนดวยกลยุทธเชิงรับ (Passive Investment Risk) 
กองทุนไมไดบริหารกองทุนดวยกลยุทธเชิงรุก (Passive) ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในทิศทางที่ลดลง
หรือตลาดขาลงที่กระทบตอสวนประกอบดัชนีเทียบวัดหรืออางอิงแตละดัชนี ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบ
ของดัชนีเทียบวัดของแตละดัชนีนั้น ๆ ซึ่งกองทุนจะไมสามารถใชปองกันผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนภายใตสภาวการณลงทุนนี้ได 
รวมถึงในภาวะตลาดในทิศทางท่ีลดลงหรือตลาดขาลง 

ความเสี่ยงจากการลงทุนตามดัชนี (Index Tracking Risks) 
แมวากองทุนจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนตามดัชนีชี้วัดหรือดัชนีอางอิงของกองทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
กองทุนคือ ผลตอบแทนของกองทุนอาจไมสอดคลองกับดัชนีชี้วัดดังกลาวในบางครั้ง อาทิเชน การปรับเปลี่ยนหลักทรัพยที่เปน
สวนประกอบของดัชนี (Benchmark index) โดยอาจพิจารณาจากปริมาณดานการซื้อขาย สภาพคลองของหลักทรัพยนั้น เปนตน 
นอกจากนี้อาจมีตนทุนที่เก่ียวของกับการใชดัชนีชี้วัดของบริษัทหรือผูใหบริการ ผูจัดทำดัชนี รวมไปถึงหากเกิดการยกเลิกหรือการ
เปลี่ยนแปลงดัชนี โดยไมคำนึงถึงภาวะตลาด หรือกองทุนท่ีใชดัชนีดังกลาวเพื่อใหผลการดำเนินงานที่สอดคลองกับดัชนีช้ีวัดนั้น ๆ 
(Passive fund)  

กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน  (Optimizing strategy) 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน ผูจัดการกองทนุอาจสามารถเลือกลงทุนหลักทรัพยที่ไมใชองคประกอบหลกัของดัชนีอางอิงได 
หากแตอาจเปนหลักทรัพยที่มีผลการดำเนินงานที่คลายคลึงกัน หรือการลงทุนในหลักทรัพยที่เปนไมใชองคประกอบหลักของดัชนี
อางอิงในสัดสวนที่แตกตางออกไป ซึ่งการบริหารกองทุนหรือการใชกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนดังกลาวอาจเกิด
ความเสีย่งที่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นอาจไมเปนไปตามดัชนีช้ีวัดได 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับดัชนี (Index-Related Risks) 
ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการลงทุนของกองทุน กองทุนจะมุงหาหรือแสวงหาผลตอบแทน
ของกองทุน โดยใชกับราคาและผลตอบแทนกอนคาธรรมเนียมและคาใชจายกองทุนเพื่อคำนวณผลตอบแทนใหเปนไปตามดัชนีช้ิ
วัดหรือดัชนีอางอิง (Benchmark Index ) โดยผูจัดทำ หรือผูใหบรกิารดัชนี้ไมไดใหการรับประกันใด ๆ หรือยอมรับความรับผิดใด 
ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือก การคำนวณ ความถูกตองครบถวนของขอมูล การคาดการณตาง ๆ หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของดัชนีดังกลาวตามที่กำหนดไว ขอผิดพลาดน้ีอาจสงผลใหผลการดำเนินงานของกองทุนได และผูจัดการก็มิไดรบัประกันผลการ
ดำเนินงานที่เกิดจากขอผิดพลาดนี้ของผูจัดทำหรือผูใหบริการดัชนี  กลาวคืออาจเกิดความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของกองทุน
อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได 
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ขอมูลการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนหลกั 

ผลการดำเนินงาน 

 

Port การลงทุน 

 

หมายเหต ุ: Fund fact sheet ของกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB as of December 31, 2022 
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 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น และเปดโอกาส
ใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
สิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น          

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 

  กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 3,148,968,369.73 บาท  

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกป 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก 31 ธันวาคม 2561 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน 

2) อัตราแลกเปลี่ยน 

3) ปจจัยอื่น ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงนิ ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคำสั ่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที ่บริษัทจัดการพบวา ราคารับซื ้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผู ดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
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 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทนุรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใช
รายยอย และกองทนุรวมเพ่ือผูลงทนุประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวน
บุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคนื หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต
รวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคืนหนวย 
รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ผู ถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบได ในเว็บไซต (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที ่บริษัทจัดการที่
หมายเลขโทรศพัท 02-286-3484  

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร 
รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของ 

ผูออกตราสารอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงนิตน และ/หรอืดอกเบี้ยไดตามท่ีกำหนด หรือไมครบตาม

จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มสีภาพคลองใหสอดคลองกับประเภท
ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมคีวามคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตดัสินใจของบริษัทจดัการโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคญั 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคา

หนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานปจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอยางสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงในสวนนี้ 
 

ความเสี่ยงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไม

สามารถชำระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณของประเทศคูคาที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไวอยาง

ใกลชิด และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 

 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน  
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ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับ

วันหยุดทำการของประเทศไทย ทำใหกองทุนอาจไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่

กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือชี้

ชวน/รายละเอียดโครงการ 

 
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงจาก

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำใหตอบแทนที่ไดรับมีความผันผวนตาม

อัตราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ัน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำใหกองทุนเสีย

โอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงขามกับที่

กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฎิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเขาทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย

และจะวิเคราะหฐานะทางการเงินของคุสัญญากอนทำสญัญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสีย่งในฐานการเงนิของคูสญัญา

อยางตอเนื่อง 

 
 

 

 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี ่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่
สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
(Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพ
คลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
dealings)  

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 



กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E   10 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่เกี่ยวของในขณะนั้น ๆ 
ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลอง
เพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนกังาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการ
ดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคญั อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบรหิารและ
จัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนดระยะเวลาที่ตอง
แจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัด
ชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไม
ขายหรือไมร ับซื ้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั ่งที ่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั ่งซื ้อ หรือคำสั ่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากน้ี 
บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

    Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการซื้อ

ขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

พิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดย

คำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและ

คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขาย

ทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอ

ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่ง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจาก

ปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง

ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินท่ี

ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ  ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช

ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถ

ทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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4. กรณีที ่เปนการทำรายการผานผู สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายใต

สถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

ขอสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรับเพ่ิม
ไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มีการใช
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี ่ยวของกับการใชเครื ่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะไมเปลี ่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี ่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  แมหาก
ภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวย
ลงทุนท่ีชำระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีท่ีวันทำการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทนุ เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัท
จัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก
มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บรษิัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให
สอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทนุปลายทางที่กองทุนลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม
แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง 
โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และหากทราบวา
กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Swing pricing แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได 
โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัท
จัดการกำหนดไว 
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2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษทัจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

1. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการ
ขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรอืขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัท
จัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการน้ัน  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทำใหตองใชเคร่ืองมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่
ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งท่ีไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption 
Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคญั 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการท่ีมีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุน
รวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได (best effort) 
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให
สอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน  
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รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม
แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง 
โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และหากทราบวา
กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Notice period แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดงักลาวในหนังสือช้ีชวน
สวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่น
เพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทย
ตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 

3. การไมขายหรือไมรับซื ้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั ่งที ่ร ับไวหรือจะหยุดรับคำสั ่งซื ้อหรือคำสั ่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทนุที่รับไวแลว หรอืเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวา
จะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

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

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามประกาศซึ่ง
บริษัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 
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บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวย
ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได 
ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

 

 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรบัเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสอืช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
นั้น ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th 

 
 

 
 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธิ 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสยีงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมผีูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูโอน
และผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับ
โอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู รับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที ่กำหนดไวใน
โครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ เรื่อง “คาธรรมเนียม
ที่เรยีกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและผูรับ
โอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ ทั้งนี้ ผูรับ
โอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุน เพื ่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันท่ีปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรพัยสนิสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในชวงการขาย
และรบัซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ  จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทนุของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท 02-128-2331-6 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอ
พิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2566 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 67 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 59,641,314,425.15 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 อิ่มแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรกัษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการ  

3. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
 4. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ    กรรมการ 
 5. นายจิตติพงศ มีเพียร     กรรมการ 
 6. คุณปกรณ เกาเอี้ยน     กรรมการ 
 
 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง

หนาท่ีความรับผดิชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสิทธิ์ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด  
-บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  
 

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่ลงทุน  
-กรรมการ 

ขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

-ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
แหงประเทศไทย (AFET)  
-บลจ. วรรณ จำกัด  
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอาศัย 

 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณุวงรกัษ
  

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

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

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

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลติภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

คณุจิตติพงศ มีเพียร -ป.โท (เกียรตินิยมอันดับ 2) การเงิน
แ ล ะก า ร ล ง ท ุ น , University of 
Strathclyde,  

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 



กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E   18 

 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดับ I 

-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารหนี้ 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 
 

-ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ใบอนุญาตินักวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 
ผาน CFA ระดับ I  
Certificate in Quantitative 
Finance (CQF) 

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นกัวิเคราะห  
-นกัวิเคราะหอาวุโส  

คณุอัครวัฒน เรืองกิตตอัคร - ป.โท Financial Investment 
and Risk Management, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
- ป.ตร ีบรหิารธุรกิจระหวาง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยมหิดล 
-ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน 
(FA License) 
- REIT Manager License, 
ประเทศสิงคโปร  
- ผาน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
- บริษัท ดีทีพีโกลบอล รีทส  
แมนเนจเมนท จำกัด 
-  สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) 

-  ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน
ตางประเทศ   
- ผูอำนวยการฝายการบรหิาร
สินทรพัย และปฏิบัตกิาร  
- เจาหนาที่บริหาร ฝายวิจัย  

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

-  หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมหีนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนดวย)  
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 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดงันี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญาแลวแต
กรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

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

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออกตราสารมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารทีร่ัฐบาลเปน
ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมภีูมิลำเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังน้ี 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับอนญุาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing        

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้        ≤ 397 วัน นับ
แตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่
ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที ่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรพัย
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เป นตราสารหนี ้ ตราสารกึ ่งหนี ้ก ึ ่งทุน SN หรือศุกูก  
ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ี
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอตัราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

6.4.3.3  ในกรณีที ่เปนตราสารที ่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 
397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

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  สถาบันการเงนิตางประเทศท่ีมี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2       

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แตวันที ่ลงทุน ตองขึ ้นทะเบียนหรืออยู ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังน้ี ที่คูสญัญามี credit rating อยูในระดับ investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู ในระหวาง IPO เพื ่อการจด
ทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย สำหรับผู
ลงทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที ่อยู ระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที ่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน
ในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิ
การเชา แลวแตกรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
(แตไมรวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไข
เหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.9  หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.2 หรือขอ 
2.2 ที ่จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู ในระหวาง IPO เพื ่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผูลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม
รวมถึงหนวยดังกลาวที่อยู ระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำให
มีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาด ซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ) 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 
แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และ
มีลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน
หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะ
สูงกวา 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปน
ผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 
- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  
 
 

2 
  

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

มีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที ่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  
SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑที ่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนน้ี 

รวมกันไมเกิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 
4 securities lending   ไมเกิน 25% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี ้
5.1  ม ีล ักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที ่  1.1 :       

อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single entity 
limit) 

5.2  มี credit rating อยูในระดับตำ่กวา investment grade หรือ ไมมี 
credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 
 

6 derivatives ดังน้ี 
6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

 
ไมเกินมูลคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนนิงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ product limit 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมีจำนวน
หุนของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตราสาร Basel 
III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ตางประเทศ) 
 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*
ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ผู ออกตราสารมีหนี ้สินทาง
การเงินที ่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม
ปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวย
ก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพร
เปนการทั่วไป และในกรณีที่ผู ออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงิน
ตามที่เปดเผยไวในงบการเงนิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ให
ใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตรา
สารได ม ีการย ื ่นแบบ filing ในล ักษณะเป นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออก
ใหมและมี credit rating อยู ในระดับต่ำกวา investment grade 
หรือไมมี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออก
ตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond 
issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 
(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
11. สถาบันการเงนิตางประเทศทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน 

CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ท่ี
ออกหนวยนั้น เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวน
ดังนี้ โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง ไม  เก ิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ท ั ้ งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหนวยนั้น เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู ออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial 
Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการลงทนุของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพ่ิมเติม 
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 นโยบายการจายเงินปนผล 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHROBOTE-A ไมจาย  

2. LHROBOTE-D จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

3. LHROBOTE-E ไมจาย  

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำให
กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น          

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงิน
ปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงนิปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทนุรวมดังกลาว ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
ดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ชนิดไมระบุช่ือผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่
ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุน
เปดนั้น 
 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

ขอมูลอื่น ๆ 
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 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund (“กองทุนหลัก”)  
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงนิบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใต
กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวช้ีวัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

 มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHROBOTE-A มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท 

2. LHROBOTE-D มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท 

3. LHROBOTE-E มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500.00 บาท 

 มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป     

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHROBOTE-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100.00 บาท 

2. LHROBOTE-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100.00 บาท 

3. LHROBOTE-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500.00 บาท 

 ชวงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทนุที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการท่ีบริษัทจัดการเปดรับคำสั่ง
ซื้อหนวยลงทุน) เวลา 8.30-14.00 น.   

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระ
เปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั ่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที ่สั ่งซื้อและขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
ของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหนวยลงทนุชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาที่ทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

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

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

วันที่ 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำใหมูลคาคงเหลือเพิ่มข้ึนจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวย
จะไมสามารถลงทุนเพ่ิมในหนวยลงทุนชนดิชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท  

วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 1,000,000 
บาท ทำใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มเติมไดอีก 900,000 บาท  

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลคาสวนที่เกิน 2,000,000 บาท 
นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทนุชนิดอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน (การสงคำสั่ง
ขายคืนสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทนุในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

2) รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ 
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ ในคำขอเปดบัญชี
กองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบนเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวยลงทุนจากผูถือ
หนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 14.00 น. 
ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการ
ซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีท่ียังไมเคยเปดบัญชีกองทนุ)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวันทำการซื้อ
ถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรบัคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทนุรวม 
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ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1.   วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษทัจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย  
(ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวใน
หนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู
จัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนให
ถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชี
กองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(4) ผูสั ่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื ่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจอง
ซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อ
ผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลมุพินี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 

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

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

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

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 

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

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 000-113-000-003-33 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปดประกาศ ณ 
ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 

(5)    หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อหนวย
ลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) 
หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทนุเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อ ไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทำ
การ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
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ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับ
บริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัท
จัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรอื ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสัง่ซื้อดังกลาว 
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที ่ทำการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

3.  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
โดยบริษัทจัดการจะดำเนนิการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทนุไดตามราคาขายหนวยลงทนุที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขายหนวยลงทนุ
นั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บรษิัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 
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(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหาร
กองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นวา
การหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพร
ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทนุไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขตางๆ 
ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน
แลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหตามจำนวนเงนิที่ไดรบัชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนได
กอน” ตามวันที่ไดรบัการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสอืรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน 

การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) วิธีรับซื้อคืน   

 มูลคาขั้นต่ำในการขายคืน 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHROBOTE-A มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHROBOTE-D มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHROBOTE-E มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
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 จำนวนหนวยลงทุนขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน     

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHROBOTE-A จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHROBOTE-D จำนวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHROBOTE-E จำนวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ     

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHROBOTE-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 100.00 บาท 

2. LHROBOTE-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 100.00 บาท 

3. LHROBOTE-E มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 100.00 บาท 

 จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ     

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHROBOTE-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHROBOTE-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHROBOTE-E จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินจิของผูลงทุน 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบนเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

1.   การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการขาย
คืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
กำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขายคนื
หนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวในหนังสือ 
ชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู ถือหนวย
ลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ในการสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละครั้ง ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจำนวนเงนิ เปนจำนวนหนวยลงทุนไมตำ่
กวาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน  

ทั้งนี้ ผู ถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคืน
หนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคำ
ขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข 
และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความ
ขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนแลวทำใหมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีนอยกวามูลคา
หนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนดไว บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวย
ลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทำการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในโครงการ (วันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมดังกลาวนี้ จะระบุในปฏิทินกองทุนซึ่งจะประกาศผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ) ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอ
เปดบัญชี 

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบรษิัทจัดการตามขอ “การ
ไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผูถือหนวย
ลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

7.4.2 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที ่ทำการของบริษัทจัดการ และ 
ผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
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3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที ่ทำการของบริษัทจัดการ และ 
ผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคนื
หนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการ
อำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ทุกวันทำการขายคืนหนวยลงทุน  

การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทนุ ไมตองแจงลวงหนา 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับ
เงนิคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหน่ึง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคาขายคืน ซึ่งไดหัก
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทนุปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือ
จำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรอืเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำ
รายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะ
อนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ สามารถ
ขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจงเพิ่มเติมใน
อนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยน
แลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการ
เปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
เปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปด
บัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนซึ่ง
เปนไปตามรายละเอียดในในโครงการ โดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
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กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเง่ือนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 

ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเปนเกณฑในการคำนวณเม่ือสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะกำหนด
ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสัีบเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนมีผล หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวของ (ถามี) 
กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

การกำหนดราคาหนวยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนมีผลกอนวันที่กองทุนไดรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 
(ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของ (ถามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่บริษัท
จัดการกำหนด 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวยลงทุนของ
ผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่
จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน ท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี ่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทนุไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน 
โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง 
ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 
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3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผู
ถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หนวยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียดโครงการ (ถามี) 
หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บรษิัทพิจารณาเห็นวา
การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว  
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซ้ือหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณี
ที่สวนราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพิ ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที ่เกี ่ยวเนื่องกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด 
ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแกไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำดวย
ความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

ขอกำหนดอื่น ๆ 
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4.  การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทนุได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมี
เหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

6. การบริการซ้ือขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกำหนด และเปนไปตามหลกัเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปน
การแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

7. การทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพสิูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือ 
การตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำ
ความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน 
หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมหีนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบ
ลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการฟอกเงินดังกลาว บรษิัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้ง
การเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการ
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตอง
เสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และ ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงนิจากการขายทรัพยสินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออม
ในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ ่งจะเริ ่มตนตั ้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับ
ฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุน
รวมท่ีเปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงนิ
หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได 
และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำรายการผานทางผูสนับสนนุ
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ของสหรฐัอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน)ที่มีอยูใน
บัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรงุขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึง
นำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
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(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุ
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของ 
ประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน 
หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ
อันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือก
ดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดที่ราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

9. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการ
รายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคดิตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 
15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนนิการเลิกกองทุนรวมตอไป 

10. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหง
กฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทนุไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ 
ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129  
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ :  

 1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื ่นใด (ถามี) แตยังไมรวมคา  
นายหนาซื้อ ขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

          2)   คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกนิรอยละ 2.500 1.07008 1.31924 1.33764

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกนิรอยละ 0.100 0.03210 0.03166 0.03210

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกนิรอยละ 0.500 0.26752 0.29815 0.37561

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกนิรอยละ 1.900 0.02395 0.04752 0.07464

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกนิรอยละ 0.535 ไมมี ไมมี ไมมี

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) 0.00576 0.01497 0.03391

- คาจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00757 0.00127 0.00000

- คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย 0.00446 0.00514 0.00000

- คาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00616 0.02614 0.04073

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท่ีประมาณการไมได

   - ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 5.000 1.39365 1.69657 1.81999

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย 0.00000 0.00000 0.00000

ไมมี

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

รายการท่ีเรียกเก็บ
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป

ตามโครงการ
เรียกเก็บจริง

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ รอยละของมลูคาซื้อขาย 

อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทนุ  
(Front-end-fee) 

    

ชนิดสะสมมลูคา 2.50 1.00 1.25 1.25 
ชนิดจายเงนิปนผล 2.50 1.00 1.25 1.25 
ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
(Back-end fee) 

2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นเขา 

ชนิดสะสมมลูคา 
          ชนิดจายเงินปนผล 
          ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 

2.50 
2.50 
2.50 

 
 
 

1.00 
1.00 
N/A  

 
 
 

1.25 
1.25 

ยกเวน 

 
 
 

1.25 
1.25 

ยกเวน 

- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
อัตราตามที่นาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท      
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

 
หมายเหตุ :  1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 

   2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
   3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                             -                      

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 5,088,296.57                3.73                     

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                             -                      

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                             -                      

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 5,088,296.57

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E 0.2105

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

สดัสวนเงินลงทุนข้ันสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 
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มูลคาตามราคาตลาด %NAV

5,661,893.34 4.15

เงินฝากธนาคาร 5,661,893.34 4.15

127,384,155.16 93.27

หนวยลงทุน 127,384,155.16 93.27

5,447,370.26 3.99

สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 5,447,370.26 3.99

-1,915,086.39 -1.40

136,578,332.37 100

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ

สัญญาซ้ือขายลวงหนา

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 4.15 5,104,657.27 5,661,893.34

                รวมเงินฝากธนาคาร 4.15 5,661,893.34

สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 3.99 85,250,188.90 5,447,370.26

                รวมสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3.99 5,447,370.26

Credit Suisse Fund Services (LUX)                                                                   90.92 1,979.61 124,171,905.26

Pictet/Luxembourg                                                                                   2.35 430.00 3,212,249.90

                รวมหนวยลงทุน 93.27 127,384,155.16

101.40 138,493,418.76

รายการคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.40 -1,915,086.39

100 136,578,332.37

รวมเงินลงทุน

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

เงินฝากธนาคาร

สัญญาซ้ือขายลวงหนา

หนวยลงทุน

           หมวดธุรกิจหนวยลงทุน

           หมวดธุรกิจหลักทรัพยอ่ืนๆ

รายละเอียด

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผกูพัน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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ประเภทสัญญา คูสัญญา วัตถุประสงค มูลคาสัญญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบกําหนด กําไล/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอรเวิรด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ปองกันความเสี่ยง 33,988,500.00 2.1339 27 Jan 2023 2,914,440.30

สัญญาฟอรเวิรด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ปองกันความเสี่ยง 3,036,579.90 0.1242 27 Jan 2023 169,687.52

สัญญาฟอรเวิรด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ปองกันความเสี่ยง 7,519,300.00 0.4617 24 Feb 2023 630,594.60

สัญญาฟอรเวิรด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ปองกันความเสี่ยง 11,339,955.00 0.4629 27 Jan 2023 632,284.68

สัญญาฟอรเวิรด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ปองกันความเสี่ยง 21,246,600.00 0.4250 24 Feb 2023 580,483.80

สัญญาฟอรเวิรด TMBThanachart Bank Public Company Limited ปองกันความเสี่ยง 8,119,254.00 0.3806 27 Jan 2023 519,879.36

สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน

ในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตดัสินใจลงทุน 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลคา 

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
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 ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน

ในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตดัสินใจลงทุน 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 



กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส-E   47 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน
ในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตดัสินใจลงทุน 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

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

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 


