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ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

LH GLOBAL EQUITY FUND 

(LHGEQ) 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566) 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ 

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH GLOBAL EQUITY FUND 

ชื่อยอโครงการ : LHGEQ 

อายุโครงการ : ไมกำหนด 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : 18 มิถุนายน 2561 

วันจดทะเบียนกองทนุ : 25 กรกฎาคม 2561 

วันที่เปดเสนอซ้ือหนวยลงทุน : ทุกวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทนุ : ทุกวันทำการ 

 

ประเภทของกองทุน :  กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก 

(Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน

ค ือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหล ัก”) ซ ึ ่งกองทุน

ดังกลาวไดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใต UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก

ในชนิดหนวยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) 

Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอยาง

นอยรอยละ 70 ของสินทรัพยทั ้งหมดในหุ นและหลักทรัพยที่เกี ่ยวของกับหุ นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุนสามัญ  

หุนบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 

and Global Depository Receipts (GDRs)   

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื ่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา

แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน  (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอ่ืน

ใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยถือวาไดรับความ

เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สำคัญ 

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ กองทุนอาจเขาทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย

คืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่ง

ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non–investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) 

นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและตางประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ และ/หรือหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย และ/หรือ

ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งน้ี กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนา

แฝง (Structured Note) 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

    กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังน้ี 

รายละเอียดแตละชนิด 
หนวยลงทุน 

ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดขายคืนหนวยลงทนุ
อัตโนมัติ  LHGEQ-R 

เหมาะกับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภท 
นิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากการ
ขายคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

2. ชนิดจายเงินปนผล LHGEQ-D 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน โดยผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิไดรับ
ยกเวนภาษีจากเงินปนผลดังกลาว หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดสะสมมูลคา LHGEQ-A 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภท 
นิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total 
return) 

4. ชนิดเพ่ือการออมและ
จายเงินปนผล 

LHGEQ-DSSF 

 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
รายไดสม่ำเสมอจากเงินปนผล รวมถึงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 
หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือ
กฎหมายที่เก่ียวของ 

5. ชนิดเพ่ือการออมและ
สะสมมลูคา 

LHGEQ-ASSF 

 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
รายได จากส วนต างจากการลงท ุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) รวมถึงไดรบัสิทธิประโยชน
ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากร
กำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

6. ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 
LHGEQ-E 

 

เหมาะสำหรับผู ลงทุนที ่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศเพ่ิมเติมใน
อนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เพิ่มเติมกลุมผูลงทุนอื่นดังกลาวลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการไมนอยกวา 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปของ
กองทุน 

7. ชนิดบัญชีแบบ 

ไมเปดเผยชื่อ 
LHGEQ-O 

เหมาะสำหรับผูลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อ (omnibus account) ที่ทำ
รายการซื้อขายผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหนวยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการกำหนด และ เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตาง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน 
(Total return) 
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 ลักษณะท่ีสำคัญของกองทนุหลัก 
ชื่อกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ภายใตกฎหมาย
ของประเทศลักเซมเบิรกและ UCITS ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe 
Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. 
Rowe Price International Ltd 

วัตถุประสงคการลงทุน กอ งท ุ น  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth 
Equity Fund มีวัตถุประสงคเพื่อใหเงินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะ
ยาว โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของ
รายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุน
ในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม 

นโยบายการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity 
Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของสินทรัพย
ทั้งหมดในหุนและหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุน
สามัญหุนบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts 
(ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global 
Depository Receipts (GDRs) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารตลาดเงินไมเกิน 30% ของ
สินทรัพยทั้งหมดของกองทุนหลัก 
กองทุนอาจใชสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารในการลงทนุ 

บริษัทจัดการ (Asset Management 
Company) 

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 
35 Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 

ผูจัดการการลงทุน (Investment 
Managers) 

T. Rowe Price International Ltd; 60 Queen Victoria Street 
London, EC4N 4TZ, UK 

ผูดูแลผลประโยชน/ผูเก็บรักษาทรัพยสิน JP Morgan Bank Luxembourg S.A. ;  
European Bank & Business Center 
6h, route de Trèves; L-2633 Senningerberg, Luxembourg 

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐฯ (US Dollar) 
วันท่ีจัดต้ังกองทุน 12 มกราคม 2549 
วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวันทำการ 
อายุกองทุน ไมกำหนด 
นโยบายการจายเงินปนผล ไมม ี
คาธรรมเนยีม 
Management fee 
Operating and Administrative expenses
Ongoing charges 

    
ไมเกินรอยละ 0.75 ตอป 
รอยละ 0.10 ตอป 
รอยละ 0.82 ตอป 

ISIN Codes ISIN: LU0143563046 
แหลงขอมูลกองทุนหลัก Website: www.troweprice.com 
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กองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
 
พอรตการลงทุน 
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ผลการดำเนินงานของกองทนุหลกั 
 

 
 
หมายเหตุ : Fund fact sheet ของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund as of May 31, 
2022 

 

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการของกองทุน 

ความผันผวนของความเสี่ยงดานมูลคา (Fluctuations in Value Risk) 

การลงทุนของกองทุนรวมอาจมีความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงอื่น ๆ และมูลคาหลักประกันของเงินลงทุนเริ่มแรก
ของคุณจะไมไดรับการค้ำประกัน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk) 

ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมและงบดุลอาจไดรับผลกระทบอยางมากจากการเคลื ่อนไหวของอัตราแลกเปลี ่ยน 
ถาสินทรัพยและรายไดของกองทุนมีสกุลเงินอ่ืนที่ไมใชสกุลเงินหลักของกองทุนซึ่งหมายความวาการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
อาจมีผลกระทบตอมูลคาของสวนของราคาหุนของกองทุน  

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

โดยทั่วไปกองทุนรวมจะบริหารเงินลงทุนรวมถึงเงินสดเพื่อใหสามารถรับมือกับภาระหนี้สินในการไถถอนหุนที่นักลงทุน
ตองการขายได อาจมีการขายเงนิลงทุนหากมีเงินสดไมเพียงพอที่จะใชในการไถถอนตราสารดังกลาว 

หากขนาดของการจำหนายมีขนาดใหญพอหรือตลาดไมมีสภาพคลองมีความเสี่ยงที่การลงทุนอาจจะไมขายหรือราคาที่ขาย
ไดอาจสงผลกระทบตอ NAV ของกองทุนรวม 

ความเสี่ยงดานตราสารทุน (Equity Risk) 

มูลคาของหุนอาจมีความผันผวนบางครั้งอยางมากในการตอบสนองตอกิจกรรมและผลประกอบการของแตละบริษัท หรือ
เนื่องจากสภาวะตลาดท่ัวไปและภาวะเศรษฐกิจหรือเหตุการณอื่น ๆ 

ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม (Emerging Markets Risks) 

ราคาหลักทรัพยในตลาดเกิดใหมอาจมีความผันผวนมากกวาหลักทรัพยในตลาดพัฒนาแลวเนื่องจากปจจัยทางการเมือง 
และเศรษฐกิจ ความผันผวนนี้อาจเพิ่มขึ้นตามกฎหมายการซื้อขายสภาพคลองการชำระบัญชีการโอนหลักทรัพยและ 
สกุลเงิน 
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ความเสี่ยงดานตราสารอนุพันธ (Derivatives Risk) 

การใชตราสารอนุพันธทางการเงินอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้, สภาพคลอง, คูสัญญา
และการประเมินมูลคา ในสถานการณที่ไมพึงประสงค การใชตราสารอนุพันธของกองทุนอาจไมมีผลและกองทุนอาจประสบ
ความเสียหายอยางมีนัยสำคัญ 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (Master fund) ที่มี
นโยบายลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและ มีการเติบโตแบบยั่งยืน 
โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม โดยผูลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตางประเทศ อาทิ ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักได 

 กองทุนรวมนี้มจีำนวนเงินทนุโครงการลาสุดเทาใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 2,000 ลานบาท  

 รอบระยะเวลาบัญชี  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกป 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

  ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน 

2) อัตราแลกเปลี่ยน 

3) ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรอืทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรพัยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาว
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคนืหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
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 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซื ้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั ่งที ่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั ่งซื ้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

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

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

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

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

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

 

 



  8 

 

 

 
 ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมท้ัง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงนิ 

ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กำหนด หรือไมครบตามจำนวน

ที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเช่ือถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ก็จะ

พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทนุในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งน้ี แนวทางการบรหิารความเสี่ยงจาก

การขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย

ลงทุนเปนสำคัญ 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวย

ลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานปจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอยางสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในสวนนี้ 
 

ความเสี่ยงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทนุในตราสารตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชำระเงินใหผูถือ

หนวยลงทุนไดตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณของประเทศคูคาที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไวอยางใกลชิด 

และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 

 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด

ทำการของประเทศไทย ทำใหกองทุนอาจไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา 

และสงผลกระทบตอการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือ   ชี้ชวน/

รายละเอียดโครงการ 
 

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงจากการ

เพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลีย่นเมือ่เทียบกับสกุลเงนิบาท ซึ่งมผีลทำใหตอบแทนที่ไดรับมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลีย่น

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ัน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อปองกันความ

เสี่ยงดังกลาว 
 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำใหกองทุนเสียโอกาสใน

การไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงขามกับที่กองทุนคาดการณไว 

อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฎิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเขาทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชยและจะ

วิเคราะหฐานะทางการเงนิของคุสัญญากอนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานการเงินของคูสัญญาอยางตอเนื่อง 

 

 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผู รับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียมการ
ซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวย
ลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมร ับซื ้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั ่งที ่ร ับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื ้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยาง
หนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื ่อนไขขอจำกัดและสถานการณท่ี
เกี่ยวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา
แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอ่ืน ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือ
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่ง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนิดหนวยลงทนุเพื่อการออม (SSF) 

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

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

    Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายใน

การซื ้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั ้งนี้ 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ 

Partial swing pricing โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง

ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ 

ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณ

อื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่

กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมนิจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลา

และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย

คำนึงถึงปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาด

ของทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัท

จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจาก

ปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรปูแบบ (Omnibus account) บรษิัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการได

ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
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5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADLs แตสามารถ

ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ

ปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มี

การใชเครื ่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื ้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือ

ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

ไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ  ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ใน

วันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเชค็คาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ

เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทนุท่ีชำระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุ   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง

ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคญั 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีท่ีวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดสวน

ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสนิสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing 

threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มลูคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวย

ลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคนืหนวยลงทุน 

(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ

เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให
สอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ
ตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุน
ปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และ
หากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื ่องมือ Swing pricing แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูล
ดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

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

2. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการ
จะดำเนินการตามที ่ไดร ับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที ่สามารถทำไดเพื ่อใหสามารถ
ดำเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวย
ลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทนุรวม และ/หรือผาน
ทางชองทางอ่ืนที่บรษิัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพ

คลองของกองทุนรวมอยางมีนยัสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพ

คลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต

ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถ

ดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนนิการ
ใหสอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลัก
หรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทนุปลายทางโดยใชหลักการ best 
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effort  และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื ่องมือ Notice period แลว บริษัทจัดการจะ
ปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 

3. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

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

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตาม
ประกาศซึ่งบรษิัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว
เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่
สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 



  14 

 

 
 
 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสอืชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปน
เทจ็ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื ่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 

 
 

 
 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทนุกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อผู
โอนและผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน ใน
กรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผู โอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ เรื ่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทนุจะสงมอบใบเสร็จรับเงนิ 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอน
และผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตอง

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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สมบูรณ ทั้งนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง 
“สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอน
หนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

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

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บรษิัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสู การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

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

รายชื่อกรรมการ 

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

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรกัษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการ  

3. นายอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

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

 

 

 

ขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

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

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

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

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

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

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

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

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

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

คณุพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปริญญาโท Information System 
London School of Economics (LSE)  

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  
-ปริญญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตรและ
บัญชี City University, London 
-CFA 

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

-ผูจัดการกองทุนอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝาย
ตางประเทศ 

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

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทนุ  
ฝายธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บรหิารสินทรัพย 

 
 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

-  หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที ่ตามที ่กำหนดไวในสัญญาแตงตั ้งผู ดูแลผลประโยชนยังมีหนาที ่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทนุดวย)  
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 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  
ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดงันี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา
แลวแตกรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

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

4 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออก 

ตราสารมลีกัษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน

ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมภูีมิลำเนา

อยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating 

แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

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

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม 



  20 

 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        

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

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่
ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

6 

 

ทรัพยสินดงัน้ี 

6.1  ตราสารทุนที ่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย

สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพย

ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดาน

ซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด

ซื้อขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อ

ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนท่ีอยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน

ตางประเทศ หรอืผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

(แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรบัอนุญาตให

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน 

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

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร 

Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที ่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี ≤ 

397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ

ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม

ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่

ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเง ินตางประเทศที ่มี

ลักษณะทำนองเดยีวกับบุคคล ตาม

ขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต

ว ันท ี ่ ลงท ุน ต องข ึ ้ นทะเบ ียนหร ืออย ู  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

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

ลงทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที ่อยู ระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที ่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน

ในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

เช  า แล วแต กรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่

สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที ่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ใน ระหวาง 

IPO เพื ่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย

สำหรับผู ลงทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private equity ที ่อยู ระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออก

จากการซ ื ้อขายใน SET หร ือในตลาดซ ื ้อขายหล ักทร ัพย

ตางประเทศ) 

6.9  หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.2 หรือขอ 2.2 

ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซื ้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู ลงทุนทั ่วไปของ 

SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึง

หนวยดังกลาวที่อยู ระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมกีาร

เพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด 

ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสรางพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 

แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมี

ลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกันหรือ
การเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตรา
ใดจะสูงกวา 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที ่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู
ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ี MF ไดรบัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายกุองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF     ที่
มีอายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรพัยสินดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลีย่นมือแต MF ไดดำเนนิการใหมี
การรับโอนสิทธิเรยีกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แตไม
รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบยีนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo  ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตาม
ผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถวน
ดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :       อัตราสวน
การลงทุนสำหรับ MF ทั ่วไป ของสวนที ่ 1 :อัตราสวนการลงทุนท่ี
คำนวณตามผูออกทรพัยสิน หรือคูสัญญา (single entity limit) 

5 .2  ม ี  credit rating อย ู  ในระด ับต ่ ำกว  า  investment grade หรือ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

 

ไมเกินมูลคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมีจำนวนหุน
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทนั้น 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสาร
หนี้ภาครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*
ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารมีหนี ้สินทาง
การเงินที ่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม
ปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็
ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพร
เปนการทั่วไป และในกรณีที ่ผู ออกตราสารไมมีหนี ้สินทางการเงิน
ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ให
ใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายคร้ัง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสาร
ไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance 
program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหม
และมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไม
มี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) 
ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 
1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที ่ม ีล ักษณะครบถวนดังนี้  
โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

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

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

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)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั ้งหมดของกองทุน 
private equity  

หมายเหตุ : 

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

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที่แกไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 นโยบายการจายเงินปนผล 

ชนิดหนวยลงทนุ ชื่อยอ รายละเอียด 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ LHGEQ-R ไมจาย แตมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

ชนิดจายเงนิปนผล LHGEQ-D จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

ชนิดสะสมมูลคา LHGEQ-A ไมจาย  

ชนิดเพ่ือการออมและจายเงินปนผล LHGEQ-DSSF จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลคา LHGEQ-ASSF ไมจาย 

ขอมูลอื่น ๆ 
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ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส LHGEQ-E ไมจาย 

ชนิดบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ LHGEQ-O ไมจาย  

 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุนแลวแตกรณี โดยการจายเงินปนผลดังกลาว
จะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น  

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

หลักเกณฑการจายเงินปนผลสำหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล 

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกำไรสะสมดังกลาว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา 

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนใน
อนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถอืหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

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

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธขิอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรยีกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพื่อการอ่ืนใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนั้น 
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 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุล
เงนิบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

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

 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  
1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 

2. LHGEQ-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 

3. LHGEQ-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 

4. LHGEQ-ASSF มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

5. LHGEQ-DSSF มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

6. LHGEQ-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท 

7. LHGEQ-O มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด  

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท 

2. LHGEQ-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท 

3. LHGEQ-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท 
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4. LHGEQ-ASSF มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

5. LHGEQ-DSSF มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

6. LHGEQ-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท 

7. LHGEQ-O มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

 

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

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและ
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและ
หมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาท่ีทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

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

ตัวอยางการทำรายการซื้อ  

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

วันที่ 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมขึ้น ทำใหมูลคาคงเหลือเพิ่มข้ึนจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้ นาย
มารวยจะไมสามารถลงทุนเพิ่มในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 2,000,000 
บาท  

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

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลคาสวนที่เกิน 2,000,000 
บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอ่ืนเพิ่มเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 
(การสงคำสั่งขายคืนสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 

2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท
จัดการ ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  
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สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

ทั้งนี้ ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถติดตอขอรับคูมือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไดที่บริษัท
จัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน 
(ถามี) 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวยลงทุนจาก
ผูถือหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึง
เวลา 14.00 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปด
บัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวันทำ
การซื้อถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทนุรวม 

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

3.  วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

3.1   วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

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

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมท้ังจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

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

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

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮาส ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 
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ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาสวนพลู        เลขที่บัญชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 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 จำกดั (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั ่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน  
7 วันทำการ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้
กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทนุขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ี
ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน
การสั่งซ้ือหนวยลงทนุ และ/หรอื ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทนุจำนวนนั้น 

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

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

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

3.3 การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 
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เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

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

4. ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขาย
หนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) 

5.  เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจัดการเปนหลัก 

(4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

5.2  บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

5.3  การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ผูสั่งซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5.4 สำหรับชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนการใชสิทธิปด
รับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุ โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

6. การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทนุไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั ่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวัน
เดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแก 
ผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของ 
ผูสั่งซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสทุธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

 

2) วิธีรับซื้อคืน   

 มูลคาขั้นต่ำในการขายคืน 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHGEQ-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHGEQ-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

4. LHGEQ-ASSF มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

5. LHGEQ-DSSF มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

6. LHGEQ-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

7. LHGEQ-O มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

 จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHGEQ-D จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHGEQ-R จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

4. LHGEQ-ASSF จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

5. LHGEQ-DSSF จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

6. LHGEQ-E จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
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7. LHGEQ-O จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 100 บาท 

2. LHGEQ-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 100 บาท 

3. LHGEQ-R มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 100 บาท 

4. LHGEQ-ASSF มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

5. LHGEQ-DSSF มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

6. LHGEQ-E มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 100 บาท 

7. LHGEQ-O มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด  

 จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไมกำหนด 

2. LHGEQ-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไมกำหนด 

3. LHGEQ-R จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไมกำหนด 

4. LHGEQ-ASSF จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไมกำหนด 

5. LHGEQ-DSSF จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไมกำหนด 

6. LHGEQ-E จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไมกำหนด 

7. LHGEQ-O จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

 การรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

 ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถทำรายการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหนวย
ลงทุนในแตละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแตละรายการของผูถือหนวยลงทุน ตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) 
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏ
ในระบบนายทะเบียน  

การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนมหีนาที่
ตองศึกษา และปฏิบตัิตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินจิของผูลงทุน 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมติั  
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กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูลงทุน 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ        :  มี 

ชนิดจายเงินปนผล                        :  มี 

ชนิดสะสมมูลคา                            :  มี 

ชนิดเพื่อการออมและจายเงนิปนผล : มี 

ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา : มี 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  : ม ี

ชนิดบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือ  : ม ี

 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ 
ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะกำหนดเวลา
โดยจะแจงใหผูลงทนุทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑใน
การคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

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

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

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

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 
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(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวัน
คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผู
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทนุรวม  

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

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 

3. เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจดัใหมรีายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช
บริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบตัิตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศ
ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 
5. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ      : มี 

ชนิดจายเงินปนผล                        : ไมมี 

ชนิดสะสมมูลคา                          : ไมมี 

ชนิดเพื่อการออมและจายเงนิปนผล : ไมมี 

ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา : ไมมี 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  : ไมมี 
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ชนิดบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ  : ไมมี 

1. บริษทัจัดการจะทำการรับซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตก
ลงสั่งขายคืนหนวยลงทุน และยินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
สิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุน และ/หรือ
ดอกเบี้ยรับของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือเงินปนผลที่กองทุนไดรับจากกองทุนรวมตางประเทศ แลวแตกรณี โดย
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติไมเกินปละ 12 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลา
ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแตกรณี 

2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

(1) ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  บริษัทจัดการจะใหมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพ่ือสับเปลี่ยนไปยัง 
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการไมจำเปนตองบอก
กลาวหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแตอยางใด 

(2) ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะใชราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงนิคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัด
จากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศ
ของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัท
จัดการกองทุนรวม เพ่ือนำเงนิไปซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน   

ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงนิ ไปยังกองทุนอื่น
ได โดยเปนไปตามเงื่อนไขระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน  

(3) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนโดยอัตโนมัติจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวนนั้น 

ทั้งนี้ การขายคืนหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ัน 
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

  ทุกวันทำการขายคืนหนวยลงทุน  

การขายคืนหนวยลงทุน : 

  ผูถือหนวยลงทุนไมตองแจงลวงหนา 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุนหรือโอนยายหนวยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หนวยลงทุน จะคำนวณตนทุน ผลประโยชน และหักเงนิลงทุนแตละรายการตามวิธีเขากอนออกกอน (First In First Out : 
FIFO) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สมาคมบรษิัทจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผูถือหนวยลงทุนไดลงทุนในกองทุน/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแตละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นใหหมายความถึงวันที่ผูถือหนวยลงทุนไดลงทุนในหนวยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น 

2. การขายคืนหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้นผูถือ
หนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซือ้คืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงนิคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือประโยชนของ 
ผูถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

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

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น  เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

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

กรณีที่เปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหลักเกณฑขางตนดวย เวนแต
บริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอ่ืน 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตน
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับ
ซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 
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ผูถือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมกรณีมีคำสั่งใหบริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนยายการลงทุน) หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุน
พรอมดวยผลประโยชนทั ้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแตว ันที ่ไดรับคำสั ่งจากผูถือหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเปนอยางอื่น 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่
ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการมายังกองทุนนี้สามารถขอรับ คูมือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) 
ไดที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการ
อาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขาเขาเปนการชั่วคราว และ/หรือ เปนการถาวร ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนการใชสิทธิปดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขาเขา โดยจะประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแตวันใชสิทธิปดรับคำสั่งดังกลาว 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทนุรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยกรายการ
ตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุนหรือโอนยายหนวยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน 
จะคำนวณตนทุน ผลประโยชน และหักเงินลงทุนแตละรายการตามวิธีเขากอนออกกอน (First In First Out : FIFO) โดย
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผูถือหนวยลงทุนไดลงทุนในกองทุน/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแตละรายการ และใน
กรณีท่ีรับโอนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืนใหหมายความถึงวันที่ผูถือหนวยลงทุนไดลงทุนในหนวยลงทุนชนิด
เพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น 

กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนยายการลงทุน)  

เมื่อเกิดเหตุการณการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนเพ่ือการออมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวบริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผูถือหนวยลงทุนและ
มอบหมายใหบริษัทจัดการเปนผูตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
กองทุนรวมเพ่ือการออมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือ
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หนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงตากวาหรือ
ใกลเคียงกับกองทุนนี้ โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยไดรับยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) ที่เกิดขึ้น 

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

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

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

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

ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเปนเกณฑในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะ
กำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพื่อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนมีผล หักดวยคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวของ (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

การกำหนดราคาหนวยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนมีผลกอนวันที่กองทุนไดรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของ (ถามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
ตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

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

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื ่อนไข และวิธีการที ่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว 
กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชใน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืน
แกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุด
รับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียด
โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้ง
เผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 
 

 

1. ขอมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม  

1. บริษัทจัดการจัดใหมีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนของผูลงทนุ เมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืน
หรือโอนยายหนวยลงทุนบริษัทจะคำนวณตนทุน ผลประโยชนและหักเงินลงทุนแตละรายการตามวิธีการ “เขากอน  
ออกกอน” (First In First Out – FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน  

2.   หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือแสดง
การขายคืนหนวยลงทนุ 

ขอกำหนดอื่น ๆ 
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บริษัทจัดการจัดใหมีการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทนุ หนังสือแสดงการขาย
คืนหนวยลงทุน โดยมีรายการอยางนอยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 
และจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนดังน้ี 

2.1 หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการ
ซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในแตละปภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป หรือตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมเพ่ือ
การออม เพื่อเปนขอมูลแกผูถือหนวยลงทุนในการดำเนินการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมสำหรับยอดซื้อหนวยลงทุน
ตั้งแตวันที่สิ้นสุดการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ
ออม 

2.2 หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ที่ผู ถือหนวยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหนวยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่น  จัดสงหนังสือดังกลาวพรอมเช็คคาขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินโอนคาขายคืนหนวยลงทุน 
หรือวิธีการอื่นใดในการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืน ภายใน 5 วัน
ทำการนับแตวันที่ไดรับคำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทำทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเนื่อง  และ
เพ่ือใหเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได 

2.3 หนังสือแสดงการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนเมื ่อมี
รายการขายคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนขอมูลแกผูถือหนวยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไวเปนหลักฐานใหเจาพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได 

2.  ขอจำกดัในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

3. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

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

4. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบรษัิทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรบั
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมน้ันดวย 

5. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบรกิารซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอื่น ๆ  เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที ่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

8.  การซื้อหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ภายใตกรมธรรมประกันชีวิตหรือที่เรียกวา กรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุน โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี) ทั้งนี ้การซื้อขายหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีขอกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยาง
เดียว ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม
ประกันชีวิตควบการลงทุนกอนตัดสินใจทำประกัน  

บริษัทประกันชีวิตเปนตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนในการรวบรวม และนำสง
คำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน รวมทั้งคำสั่งตาง ๆ ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริง
ของผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนมีหนาที่ตอง
ติดตอเพื่อรับหนวยลงทุน หรือรับชำระคาขายคืนหนวยลงทุน และตลอดจนรับคำยืนยันการทำรายการตาง ๆ จากบริษัท
ประกันชีวิตโดยตรง  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใหบริการซื้อหนวยลงทนุภายใตกรมธรรมประกันชีวิต
ควบการลงทุน รวมถึงการใหบริการอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือ  
ผูลงทุนที่ซื ้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหบริการดังกลาว บริษัท
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัท
ประกันชีวิต และ/หรือเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วัน ขอกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุนดังตอไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือ ผูลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนแลว  
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1) มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นต่ำของการขายคืนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น
ต่ำ จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) และคาธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนื่องจากการซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนมีขอกำหนดที่เกี่ยวของกับกรมธรรม เชน การ
เวนคืนกรมธรรม สัดสวนการเลือกลงทุนแตละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักคาใชจายที่
เกี่ยวของกับกรมธรรม เชน คาการประกันภัย เปนตน ดังนั้น การสั่งซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบ
การลงทุน จึงมีขอกำหนดในเรื่องมูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหนวยลงทุน
ข้ันต่ำของการสั่งขายคืน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ คาธรรมเนยีม
การขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) และคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกตาง
จากการซื้อขายหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั่วไปเพียงอยางเดียว 

ผู ลงทุนที ่สนใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน จึงตองศึกษาขอกำหนดดังกลาวได ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต 

2) การเสนอขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน :  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี) โดยชำระคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่แตละบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ 
บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อหนวยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหนวยลงทุน วิธีการใน
การสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูลงทุนไดรับจาก
บริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนที่กำหนดไวใน
โครงการ และคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการไดรับชำระเงินครบถวนจากบริษัทประกันชีวิตแลว  
ในกรณีของการสั่งซื้อขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นวา คำสั่งดังกลาวอาจเขาขายการทำธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวามีความเกี่ยวของหรืออาจจะเกี่ยวของกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวของ หรือเขาขายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน หรือการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต รวมถึงกรณีท่ีคำสั่งซื้อหนวยลงทุน
เขาขายเปนการทำธุรกรรมที่ถือเปนความผิดตามกฎหมาย ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยของประชาชนหรืออยู
ภายใตคำสั่งหามการทำธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผูลงทุนไมผานหลักเกณฑการรับประกันของบริษัทประกัน
ชีวิต 
3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
3.1. ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกัน
ชีวิตควบการลงทุนผานบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี)  
ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลคา หรอื จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืนหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืน
หนวยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนำสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืน
จะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวในโครงการ และคำสัง่ขายคนืจะมีผลเมือ่บริษัทประกันชวีิตไดสงคำสั่งขายคนื
หนวยลงทุนดังกลาวมายังบริษัทจัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมจน
ครบถวน กอนสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการ  
ทั้งนี้ ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดย
ใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม  
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกตัวแทนของผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน 
(กลาวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน) และบริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชำระเงินคา
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ขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับจากบริษัทจัดการใหแกผูถือกรมธรรม โดยวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามวิธีที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน  
3.2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนเพื่อชำระมาชำระคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายอ่ืนใด :  
ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิต อาจมีขอตกลงกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนที่จะ
ดำเนินการสงคำสั่งซื้อ / ขายคืนหนวยลงทุนเปนประจำหรืออัตโนมัติหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทุกเดือน และ/หรือดำเนินการ
นำเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนมาชำระคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใด ๆ ที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผูถือ
หนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ทั้งน้ี การสงคำสั่งซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุน หรือคำสั่งใด ๆ เก่ียวกับ
การดังกลาวในแตละครั้งโดยบริษัทประกันชีวิต ถือวาบริษัทประกันชีวิตไดรับมอบอำนาจจากผูถือหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนใหสงคำสั่งดังกลาวมายังบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยเปนไปตามที่เงื่อนไขที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงกับลูกคา  

3.3. การชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

4)  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

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

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูออกและจัดสงหนังสือยืนยันการทำรายการซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 และการขายคืน
หนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 3.1 ภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด  

5) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนผานบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือ
ข้ันต่ำ และเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรม โดยสงคำสั่งตามแบบฟอรมท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไวเทานั้นโดยตองเปนการทำรายการผานบริษัท
ประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนดังกลาว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดหนึ่ง (กองทุนเปดตนทาง) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปดปลายทาง) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปน
ผูดำเนินการนำเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทาง ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือ
นำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดปลายทาง หรือดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหเกิดรายการดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทนุ  

 

 



  45 

 

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน มี  3 รูปแบบสรุปไดดังนี้  

(1) การสับเปลี ่ยนกองทุน คือ การสับเปลี ่ยนจากกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปยังกองทุนเปด
ปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งคราว 
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเปนประจำตามคำสั่งท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวลวงหนา
ใหมีการขายหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
ตามเงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงค  (ถามี)  
(3)  การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปด
ปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติตามรอบของกรมธรรม เชน ทุกรอบสามเดือน เปนตน โดยใหมีสัดสวน
การลงทุนเปนไปตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงค (ถามี) 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นวาไมเปนประโยชนหรือมีผลกระทบในทางลบตอผู ถือหนวยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไวใน
กรมธรรม  

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูจัดสงหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนด และการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดสงรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้ง
แรก หรือ สรุปสงเปนรายงานรายป แลวแตกรณี ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถโทรศัพทสอบถามสถานะการลงทุนไดทาง
โทรศัพทตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

6)  วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหนวยลงทุน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทประกันชีวิตไดทุกวันและเวลาทำการที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด รวมถึงสามารถทำผานชองทางอ ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ไดแก การ
ซื้อหนวยลงทุน (การชำระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหนวยลงทุน (การถอนเงนิจากบัญชีกรมธรรมประกัน
ชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรบัสัดสวนลงทุนอัตโนมัติไดโดยสงคำสั่งตามแบบฟอรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

7)  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิตาง ๆ ที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนทั่วไปท่ีซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยางเดยีว เชน  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมใหมีการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไมวากรณีใดท้ังสิ้น  

2.  ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนไมมีสิทธินำหนวยลงทุนไปจำนำเปนหลักประกัน  

3.  ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกการทำ 
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด โดย
บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของการลงทนุในหนวยลงทนุ  

4.  สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหนวยลงทุน
ภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (ถามี) ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

5.  สิทธิในการไดรับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่รับจัดการหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน  

6.  สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับช่ือ ที่อยู ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ 
ที่อยู และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด 

7.  สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคำแนะนำ
เพ่ือซื้อหนวยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน  
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8.  สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอการ
ตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในขั้นตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือ
การรวมกองทนุรวม เปนตน จากบริษัทประกันชีวิต  

9.  สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  

10.  เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
อาจไมเทาเทียม และแตกตางจากผูถือหนวยลงทุนทั่วไป เชน สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหนวยลงทุน (Fund 
Book) ของบริษัทจัดการ และการไดรับขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผู
ถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนจะไมสามารถทำรายการผานชองทางปกติอื่น ๆ ของบริษัท
จัดการ นอกเหนือจากการทำรายการผานบริษัทประกันชีวิตที่ผูถือหนวยลงทุนมีกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนอยู 
ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุนในการรวบรวม และสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบรษิัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยช่ือที่
แทจริงของผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) และจะเปนผูติดตอในการยืนยันรายการตาง ๆ ตลอดจนสงมอบหนวย
ลงทุนในกรณีซื้อ และชำระคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรม
ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแตละแหงกำหนด  

11.  นอกจากนี้ สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน อาจอยูภายใตเงื่อนไข และขอกำหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผูถือ
หนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนผานบริษัทประกันชีวิตแตละราย โดยผูถือหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
เพ่ิมเติม  

8) การจัดสงเอกสารใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน :  

1.  การจัดสงรายงานหกเดือน และรายงานประจำป  

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการจัดสงรายงานหกเดือน รายงานประจำปของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุน หลังจาก
ที่ไดรับเอกสารจากบริษัทจัดการ  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน อาจติดตอบริษัทประกันชีวิตเพ่ือใหจัดสงรายงานแสดงฐานะ
การถือหนวยลงทุนตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

9.   ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 



  47 

 

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

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

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

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

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัว 
ผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทนุหรือเงินปนผลที่ไดรับ 
เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ  
ตามขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

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

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

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

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

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

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรอืทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

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

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

10.  ในกรณีที ่กองทุนรวมตางประเทศมีการคืนเงินคาธรรมเนียมบางสวน อันไดแก การจัดการ และ/หรือ
คาธรรมเนียมอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ (ถามี) เพ่ือเปนคาตอบแทนใหกองทุน กองทุนจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนใน
กองทุนหลัก (Royalties and rebate) ตอไป โดยถือวาเปนทรัพยสินของกองทุน 

21.  การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนนิการไดภายในระยะเวลาที กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 
 
 
 

 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถอืหนวยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ* อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รอยละของมลูคาซื้อขาย 

 คาธรรมเนียมการขายหนวย     

ชนิดสะสมมลูคา ไมเกิน 2.50 1.00 1.50 1.50 

ชนิดจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 1.00 1.50 1.50 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกิน 2.50 1.00 1.50 1.50 

ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

ชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย ไมเกิน 2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวย**     

            - คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา     

                  ชนิดสะสมมูลคา ไมเกิน 2.50 1.00 1.50 1.50 

                  ชนิดจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 1.00 1.50 1.50 

                  ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกิน 2.50 1.00 1.50 1.50 

                  ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูคา ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

                  ชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

                  ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

            - คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไมมี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียน 

เรียกเก็บ 

200/รายการ 200/รายการ 200/รายการ 

 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน 

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ:  * โดยอาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

 ** บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม 
    ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ 
    กำหนดทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี)  

2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
จัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

 ท้ังน้ีเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

4)  คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนเปนคาใชจายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไมสามารถประมาณการได ทั้งนี้
คาใชจายดังกลาวไมรวมอยูในเพดานขั้นสูงของคาธรรมเนียม 

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

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                                -          

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 38,399,215.55                  4.12         

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมอัีนดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                                -          

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมอัีนดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ี -                                -          

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating

   ประเภท                   ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถอื ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 38,399,215.55

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ 0.0080

สัดสวนเงนิลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความนาเชื่อถอืของตราสารแหงหน้ี เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 130,384,673.99 13.98

เงินฝากธนาคาร 130,384,673.99 13.98

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ 812,827,769.70 87.13

หุนสามัญ 111,718,488.17 11.98

หนวยลงทุน 701,109,281.53 75.16

สัญญาซ้ือขายลวงหนา -41,482,168.70 -4.45

สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -41,482,168.70 -4.45

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 31,113,228.56 3.34

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 932,843,503.55 100

อตัราสวน จาํนวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 13.98 41,000,636.87 130,384,673.99

                รวมเงินฝากธนาคาร 13.98 130,384,673.99

สญัญาซ้ือขายลวงหนา

สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -4.45 825,662,625.00 -41,482,168.70

                รวมสัญญาซ้ือขายลวงหนา -4.45 -41,482,168.70

หนวยลงทุน

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย

TROWE PRICE-DVSFD INC.                                                                              75.16 599,065.04 701,109,281.53

                รวมหนวยลงทุน 75.16 701,109,281.53

หุนสามัญ

           หมวดธุรกิจหลักทรัพยอ่ืนๆ

Energy Select Sector SPDR Fund                                                                      2.85 10,500.00 26,540,471.69

Pacer US Cash Cows 100 ETF                                                                          9.13 55,950.00 85,178,016.48

                รวมหุนสามัญ 11.98 111,718,488.17

รวมเงินลงทุน 96.66 901,730,274.99

รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ 3.34 31,113,228.56

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100 932,843,503.55

รายละเอียด

รายงานสถานะการกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผกูพัน 

มูลคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วัตถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเสียง 39,786,360.00 (0.2788) 22 Jul 2022 (2,600,370.00)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเสียง 28,033,040.00 0.0000 01 Jul 2022 0.00

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเสียง 52,112,000.00 (0.4723) 22 Jul 2022 (4,406,060.80)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเสียง 92,512,425.00 (0.8748) 22 Jul 2022 (8,160,370.80)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเสียง 137,370,500.00 (0.7744) 26 Aug 2022 (7,223,794.10)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเสียง 130,365,300.00 (0.7692) 26 Aug 2022 (7,175,613.90)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเสียง 74,911,100.00 (0.2716) 30 Sep 2022 (2,533,462.80)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเสียง 169,497,500.00 (0.6982) 30 Sep 2022 (6,512,870.00)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเสียง 35,212,500.00 0.0074 28 Oct 2022 68,960.00

สญัญาฟอรเ์วิรด์ TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเสียง 22,933,300.00 0.0056 30 Sep 2022 52,249.60

สญัญาฟอรเ์วิรด์ TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเสียง 42,928,600.00 (0.3206) 22 Jul 2022 (2,990,835.90)

สญัญาทีอา้งอิงกับอตัราแลกเปลยีน USD/THB

ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ US 9.13

2 Energy Select Sector SPDR Fund XLE US 2.85

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 

มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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      ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

       

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนดิสะสมมูลคา                                                                 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน  
ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลคา 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนดิจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 



  59 

 

 

 
 
 

 
 

        ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดรับซื้อคนืหนวยลงทุนอตัโนมัติ 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 

- - 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 


