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หนังสือชี้ชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

 
 

 
 

 

 

 

(สำหรับ 

 
 
 
 
 
 
 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีที่ 6 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2566)  
 
 
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 

 

 

กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุนระยะยาว 
LH Strategy Long Term Equity Fund 

(LHSTGLTF) 
 

"การลงทุนใน LTF ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนํามาลดหยอนภาษี” 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุนระยะยาว 
ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH Strategy Long Term Equity Fund 
ชื่อยอโครงการ : LHSTGLTF 
อายุโครงการ : ไมกำหนดอายุโครงการ 

 อยางไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกรมสรรพากรใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีแกผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวแลว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะแกไขโครงการเปนกองทุนรวมทั่วไปท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแหงทุนและเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยถือวาไดรับมติ
โดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
วันที่จดทะเบียนกองทุน : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน : ทุกวันทำการ 
วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทนุ : ทุกวันทำการ   

 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมหุนระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมดัชนีที่อางอิงกับผลตอบแทนหุน
หรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน หรือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเนนการลงทุนในหลักทรัพยดวยการสรางกลุมหลักทรัพยท่ีลงทุนใหมีความผัน
ผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทนุโดยรวมของกองทุนใหอยูในระดับต่ำท่ีสุด โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑในการพิจารณาหุนหรือหลกัทรัพยที่มีความผันผวนต่ำอยูภายใต
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเชน หุนที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยคอนขางต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุนที่มีความเสี่ยงจากการลงทนุคอนขางต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุนที่มีอัตราการ
จายเงินปนผลสูง และ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจายเงินปนผลสูง เปนตน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกหลักทรัพยกลุมดังกลาวโดยไมถือวาเปนการ
ดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาวการณนั้น ๆ ทั้งน้ี เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชนของกองทุน
โดยรวม 

เงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย/หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน/ตราสารอ่ืนใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มี
ผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน หรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาวขางตน/ตราสารแหงหนี้/เงินฝาก
ธนาคาร/ตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนนั้นตองไมสงผลใหกองทุนมีฐานะการลงทุน
สุทธิ (net exposure) ในตราสารทุน หรือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 65  ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ำ
กวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) 
รวมท้ังตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิด
หนวยลงทุน 

ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดจายเงินปนผล และ
สิทธิประโยชนทางภาษี 

LHSTGLTF-D 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตองการรับรายไดสม่ำเสมอ
จากเงินปนผล และนำเงนิคาซื้อหนวยลงทุนของ LTF ไปหักลดหยอนภาษี
ตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยตองเปนการซื้อหนวย
ลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เทานั้น และโดยที่กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปน
ตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนกองทุน LTF ชนิด
ที่มีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. ชนิดสะสมมูลคา และ
สิทธิประโยชนทางภาษี 

LHSTGLTF-A 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตองการรับรายไดจากสวน
ตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน 
(Total return) และนำเงินคาซื้อหนวยลงทุนของ LTF ไปหักลดหยอน
ภาษีตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยตองเปนการซื้อหนวย
ลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เทานั้น และโดยที่กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปน
ตนไป บรษิัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนกองทุน LTF ชนิด
ที่มสีิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

3. ชนิดจายเงินปนผล LHSTGLTF-DN 
เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
รายไดสม่ำเสมอจากเงินปนผล  

4. ชนิดสะสมมูลคา LHSTGLTF-AN 
เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
รายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน
จากการลงทุน (Total return)  

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

 ผูลงทุนมโีอกาสท่ีจะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสงูข้ึน และ
เปดโอกาสใหผูลงทนุไดรบัรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงนิปน
ผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปน
ผลนั้น          
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 500 ลานบาท   

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันสิ้นสุดรอบปบัญชี : ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป 

วันสิ้นสุดรอบปบัญชีปแรก : ทุกวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

 ความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน   
 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดงัตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทนุเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นัน้ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคดิเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต
รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่ งท่ี รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดย
ไดรบัความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงัน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรอืไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู
ลงทนุทีม่ิใชรายยอย และกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

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

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

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมท้ัง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทาง

การเงนิ ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผู

ออกตราสารอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามท่ีกำหนด หรือไมครบ

ตามจำนวนที่ไดสญัญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร 

และทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเช่ือถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นยัสำคัญ ก็จะพจิารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 
 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาท่ีตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภท
ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทนุอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตวัในการบริหารกองทนุ ทั้งนี้ แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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                                 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน 
แนวโนมของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร 
ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารท่ีกองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได
ตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร 

และทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเช่ือถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 
 
 
 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพ
ดานคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไข
ขอจำกัดและสถานการณที่เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยง
สภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
เปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอื่น ประกาศ
กำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  

กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุนระยะยาว (LHSTGLTF) บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทนุ ไดแก การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระ
หนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ
การไมขายหรือ    ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  รายละเอียด ดังนี ้

1.  การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทนุรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของ

ตนอันเนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

รวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนาย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

2.  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ

ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสิน

ดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภาย

หลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

กำหนด 

 

 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก  
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรบัผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไม
ทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช สแทรติจี อิควีตี้ หุนระยะยาว ไปจำหนาย โอน จำนำ หรือ
นำไปเปนประกัน 

5) ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชำระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร  

6) ผูลงทุนควรลงทุนไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน เพ่ือที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวตามที่กฎหมายกําหนด 

7) เมื่อครบกำหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดฯ ผูถือหนวยลงทุนท่ีลงทุนตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2563 จะไมสามารถไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนช่ือกองทุนเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิด โดยใหถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

8) ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคูมือการ
ลงทุนไดที่บรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

9) ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมอืการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

10) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที ่www.lhfund.co.th 

 

  คำเตือนเกีย่วกบัการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธ ิ
กรณีผูถือหนวยลงทนุถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทนุรวมหุนระยะยาวไมสามารถโอนได 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซือ้คืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดย
ทางไปรษณยี หรอืใหผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรอืชองทางอ่ืนใดตามทีบ่รษิัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธรีองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวธิีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรอืการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 60,017,769,141.27 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

1. นายรัตน พานิชพันธ    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย วินัยแพทย    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน   กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานกุิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรพัย   กรรมการ 

 

รายชื่อผูบริหาร 

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผูอำนวยการ 
2. นายพิพฒัน พิศณุวงรักษ    สายการลงทนุ 
3. นายอนุวัฒน อ่ิมแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

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

 
 

 

 

 

 

ขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกลุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

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

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญาตร ีเกียรตนิยิม 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
ลงทนุ (CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝายจัดการ
ลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจัดการกองทุนอาวุโส, 
ผูอำนวยการฝาย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหนี ้
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจัดการกองทุนตราสารหนี ้ 

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

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 
-Mechanical Engineer 
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ชื่อ นามสกลุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารหนี้ 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทนุ 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 
 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นกัวิเคราะห  
-นกัวิเคราะหอาวุโส  
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 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนทีไ่ดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

 
สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนท่ี 2 ขอ 1.1 หรือ
ขอ 2.1  

ไมจำกัดอัตราสวน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออก
ตราสารมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารที่
รฐับาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรอืไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมี
ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยูตางประเทศ โดยเลอืกใช credit 
rating แบบ national scale 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผู

ออกจัดตั้ ง ข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ . 

ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน

นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี

ภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ

สถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 

วันนับแตวันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ

regulated market 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) นำ้หนกัของตราสารที่ลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรพัยสินดงัน้ี 

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อ

ขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออก

ตราสารอยูระหวางดำเนินการแกไขเหตทุี่อาจทำใหมีการเพกิ

ถอนการเปนหลักทรพัยซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ จัดตั้งข้ึนไมวาตาม

 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอตัราใด 

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 

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

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัท

ดังกลาวซือ้ขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัยสำหรับ ผูลงทุน

ทั่ ว ไป ขอ ง SET ห รือ ขอ งต ล าด ซื้ อ ข ายห ลั ก ท รัพ ย  

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ

แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขาย

ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขาย

ตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ SN 

หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

และเสนอขายตราสารน้ันในตางประเทศ 

หรอืผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

(แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรบั

อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ

ไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดบั investment 

grade 

6.4.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET 

หรอื 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการ

ทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกำหนดวัน

ชำระห น้ี  ≤ 397 วัน  นั บแต วันที่

ลงทุน และไม ได  มีลักษณะตาม 

6.4.3.1 ห รื อ  6.4.3.2 ผู มี ภ า ร ะ

ผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน 

บุคคลดังนี ้

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  

5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงิน

ระหวางประเทศท่ี

ประเทศไทยเปน

สมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงนิ
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

ตางประเทศท่ีมี

ลักษณะทำนอง

เดียวกับบุคคล ตาม

ขอ 6.4.3.3.1 – 

6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 

397 วัน นับแตวันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรือ

อยูในระบบของ regulated market 

6.5  DW ที่ มี  issuer rating อยู ใน ระดั บ  investment 

grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคูสัญญามี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  ห น วย  infra ห รือห น วย  property ท่ี มี ลั กษณ ะ

ครบถวนดังนี ้

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือ

การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพย  สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET 

หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

(แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยู ระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอน

หนวยดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET 

หรือในตลาดซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย 

การล งทุ น ใน กิ จก าร โครงสร า ง พ้ื น ฐาน 

อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน

กำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน 

ระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ

ขายหลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ

ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึง

หนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไข

เหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจาก

การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มลีักษณะ

กระจายการลงทนุในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ไมจำกัดอัตราสวน 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 

6.7.1 

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

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุม

กิจการเดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทาง

การเงินกับบรษิัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนในbenchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของ

นิติบคุคลดังกลาว) เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสญัญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิทีม่ีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสนิที ่MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี เวนแตเปน MF 

ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  

  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี 

  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ได

ดำเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได 

ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF 

สามารถขายคืนผูออกตราสารได 2.2 SN (แตไมรวมถึง 

SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอ

ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

รวมกันไมเกิน 25% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

2.2  เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนท่ี 1.1 : 

อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่  1 : 

อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือ

คูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตราสารหนี้ ตรา

สารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ

ครบถวนดังนี ้

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :  

อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของสวนที่ 1 :

อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือ

คูสัญญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยูในระดับตำ่กวา investment grade 

หรือ ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

การลดความเสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงที่มีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 

product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวนหุน

ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 

(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา

สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*

ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทาง

การเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏ

ในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมา

รวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดย

ขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลท่ีมีการเผยแพรเปนการ

ทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่

เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใช

อัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

ขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีท่ีผูออกตราสารไดมี

การ ย่ืนแบบ filing ในลักษณ ะเปน โครงการ (bond issuance 

program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหม

และมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไม

มี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ 

บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอ

ขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการ

ยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) 

ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 

1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้   

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมอีายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

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

หนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(1)  มีขนาดเลก็  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 

กองทุนหนึ่ง 

ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้ งหมดของกองทุน 

property ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนท่ีมี

ลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

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

private equity  

หมายเหตุ : 

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

** รวมถึงกรณยีังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป 

ตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 3.00 1.33812 1.33704 1.46349 

 ● คาธรรมเนียมผูดแูลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.10 0.02409 0.02407 0.02408 

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.50 0.26762 0.29072 0.37562 

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 ● คาใชจายอืน่ๆ : - ไมเกินรอยละ 1.40 0.09636 0.08577 0.07906 

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.50 ไมมี ไมมี ไมมี 

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) จายตามจริง 0.02645 0.02406 0.02309 

- คาจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) จายตามจริง 0.02363 0.00129 0.00000 

- คาใชจายในการจัดทำ จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย จายตามจริง 0.04617 0.00067 0.00000 

- คาใชจายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ  (Others Operating  
Expense) 

จายตามจริง 0.00011 0.05975 0.05597 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมที่ประมาณการไมได            

   - ไมมี จายตามจริง ไมมี ไมมี ไมมี 

รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 5.00 1.72619 1.73760 1.94225 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย จายตามจริง 0.93116 1.00147 2.25922 

 
หมายเหตุ: 1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อีกทั้งคาธรรมเนยีมในเรยีกเกบ็จาก

กองทุนทั้งหมด ยังไมรวมคานายหนาซื้อขายหลกัทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขาย หลักทรัพย 
 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพ่ิมเติมโครงการจัดการ 
ในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป  

 3) คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทนุรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ 
รอยละของมูลคาซ้ือขายตอป 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน  (Back-end fee) 

2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่น 
หนวยลงทุน (Switching fee) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นเขา 

      
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 
 

- สับเปลี่ยนภายในบริษัทจดัการ 
 
      -  สบัเปลี่ยนขามบริษทัจัดการ 
    

 
 

2.50 
 
 
 

2.50 
 

2.50 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถามี) 

  
ยกเวน 

แตตองเสียคาธรรมเนียม 
การรบัซือ้คืน (ถามี) 

          ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรบัซื้อคืน (ถามี) 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม

การขาย (ถามี) 

  
ยกเวน 

แตตองเสียคาธรรมเนียม
การรบัซื้อคืน (ถาม)ี 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคืน (ถามี) 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถามี) 

 
ยกเวน 

แตตองเสียคาธรรมเนียม 
การรบัซื้อคืน (ถามี) 

เปนไปตามเงื่อนไข* 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรบัซื้อคนื (ถาม)ี 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียน
เรียกเก็บ 

ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 
หมายเหต ุ: 1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดยีวกัน (ถามี) 

2) อาจเรยีกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรอืแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินจิของบริษัทจัดการ 
3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกำหนด 

 

 

 

 นโยบายการจายเงินปนผล :  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSTGLTF-D จาย 

2. LHSTGLTF-A ไมจาย 

3. LHSTGLTF-DN จาย 

4. LHSTGLTF-AN ไมจาย 
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 หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้ 

การจายเงนิปนผลของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะจายไดเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละครั้ง ใหเลือกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1)  จายจากเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2)  จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกำไรสะสมดังกลาว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา  

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนใน
อนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

3. กำหนดเวลา วธิกีาร และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี ้

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทนุชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรบัการรองขอ 

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

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนั้น  

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

ตัวช้ีวัดผลตอบแทนของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมลู/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  

ชื่อยอ รายละเอยีด 

1. LHSTGLTF-D มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHSTGLTF-A มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด  

3. LHSTGLTF-DN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

4. LHSTGLTF-AN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป   

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSTGLTF-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

2. LHSTGLTF-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

3. LHSTGLTF-DN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

4. LHSTGLTF-AN มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

 ชวงภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการ
เปดรบัคำสั่งซื้อหนวยลงทุน) เวลา 8.30 – 15.30 น.   

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 
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 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

-  บริษัทจัดการ 

-  ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

-  วิธีการอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทนุ  

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

สำหรับผูลงทุนท่ียังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ัน ตั้งแตวันที่  1 
มกราคม 2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนชนิดที่มีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก 

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

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวันทำ
การซื้อถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุดงักลาว ตามที่
บรษิัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซือ้หนวยลงทนุก็ตาม บริษัทจัดการจะเลือ่นวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุเปนวันทำการถัดไป 

3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1) วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบรษิัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1)ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสอืชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำ
กวาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถาม)ี  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 
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(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทนุกอน 

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

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

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

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

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญช ี539-0-00105-5 

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

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซต้ีิ เลขท่ีบัญช ี004-1-10428-2 

ธนาคาร ยูโอบ ีจำกัด (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที่บัญช ี794-3-63067-8 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 000-113-000-003-33 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินได 
ในวันทีส่ั่งซือ้ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วัน
ทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้
กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคนืหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ี
ที่บริษัทจัดการเปนผูรบัผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงนิคาซือ้หนวยลงทนุไมได ยกเวนบริษทัจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันทีค่ำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษทัจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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2) การรับคำสั่งซือ้หนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน 

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

3)  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

4) การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill 
Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) 
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอืน่ใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปด
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดย
เปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

5. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณี
หนึง่ดังตอไปนี ้

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน 
เปนตน 

(4) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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2) บริษทัจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ท่ีกำหนดในโครงการนี้แลว 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา เงือ่นไข หลักเกณฑและวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

6. การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อในวัน
เดยีวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผู
ซือ้หนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของ 
ผูสั่งซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันทำการซื้อหนวยลงทุน 

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSTGLTF-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHSTGLTF-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHSTGLTF-DN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

4. LHSTGLTF-AN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน :  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSTGLTF-D จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHSTGLTF-A จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHSTGLTF-DN จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

4. LHSTGLTF-AN จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

 

 

 



28 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSTGLTF-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHSTGLTF-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHSTGLTF-DN มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

4. LHSTGLTF-AN มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   

ชือ่ยอ รายละเอียด 

1. LHSTGLTF-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHSTGLTF-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ ไมกำหนด 

3. LHSTGLTF-DN จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

4. LHSTGLTF-AN จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บรษิทัจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

-      รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทนุ 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุน
ตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ท่ีจะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 

 กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูลงทุน 

ชนิดจายเงินปนผล                       :  มี 

ชนิดสะสมมูลคา                          :  มี 

 วิธกีารรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำ
การขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือ
รับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายคืน
หนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

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

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจาก
การขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวย
คาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทนุ หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทนุนั้น ๆ 

ทัง้นี ้สิทธิการขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการขาย
หนวยลงทุน ตามวิธีทีผู่ถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี  

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคนืหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีผูถือหนวย
ลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
บริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบรกิารและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 

เมือ่บริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บรษิทัจัดการ 
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3.  การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซือ้คืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

4. การรับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไมรวมคำนวณในราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุน
ลาสุดของกองทนุนี้ในวันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งรับซื้อคนืหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียมดังกลาว 

 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ทุกวันทำการขายคืนหนวยลงทุน  

 การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงนิคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน
บรษิัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 1 กอนวันดำเนินการดังกลาว) โดยจะประกาศผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือติดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุน
ตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ท่ีจะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ 

- บรษิัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงิน
คาขายคืน ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 

ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเขาเพ่ือซื้อหนวยลงทุนกองทุน LTF ชนิดท่ี
มีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก เวนแตเปนการสับเปลี่ยนเขาหรือโอนยายหนวยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่น
ที่มีการลงทุนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

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

 วิธีการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตน
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุน
ระยะยาวออก อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศกึษา 
และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนน้ี 
สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่



32 

ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทนุรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอโครงการ หัวขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกีย่วของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเปนวันทำการถัดไป 

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

กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทนุไดซึง่เปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

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

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเปนเกณฑในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะ
กำหนดราคาขายและรับซือ้คืนกรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทนุ ดังนี ้

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพ่ือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนมีผล หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกีย่วของ (ถามี) 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีมีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวของกับคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรยีกเก็บคาธรรมเนยีมดังกลาวแยกตางหาก โดยไมรวมคำนวณในราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน โดยในการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน บรษิัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุนลาสุด
ของกองทุนนี้ในวันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียมดงักลาว 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

การกำหนดราคาขายหนวยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา บริษัทจัดการจะดำเนินการดงันี้  
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(1) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายในบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะใชราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ
กอนหนาวันทำการที่บริษัทจัดการไดรับชำระคาซื้อหนวยลงทุน (กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน) จากกองทุนตนทาง  

(2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขามบริษัทจัดการ (หรือกองทุนตนทางอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน) บริษัท
จัดการจะใช ราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได  ณ สิ้น วันทำการที่บ ริษัทจัดการไดรับชำระคาซื้อหนวยลงทุน  
(กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน) จากกองทุนตนทาง  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
(ถามี) ตามอัตราที่บรษิทัจัดการกำหนด 

ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวของกับคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไมรวมคำนวณในราคาขายหนวย
ลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุนลาสุดของ
กองทนุนีใ้นวันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียมดังกลาว 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันดําเนินการ
ดังกลาว (ท้ังนี้ หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยาง
นอย 1 กอนวันดำเนินการดังกลาว) โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือติดประกาศที่สำนักงาน
บริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผู
ถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน ที่ใชในการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถอืหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษทัจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คนื รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทนุหากเกิดกรณีตามขอ “การเล่ือนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุคืน
แกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุด
รับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียด
โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

4.   ในกรณีท่ีมีเหตุใหตองเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือโอนยายหนวย
ลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่ง
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น 
บรษิัทจัดการดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวยผลประโยชนท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ไดรับ
คำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการในเรื่องดังกลาวนจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคญั    

 ขอสงวนสทิธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

1. การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมือ่มีการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะบันทกึบัญชีเงนิลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยกรายการตามวันที่ลงทนุ และเมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณตนทุนและผลประโยชนและหักเงินลงทุนแตละรายการ
ตามวิธีการ "เขากอน ออกกอน" (First In First Out : FIFO) โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กำหนด  

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันท่ีผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวแตละรายการ และในกรณีที่เปนการรับ
โอนจากกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืน ใหหมายความถึง วันที่ผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของรายการที่
รบัโอนนั้น  

2. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

3. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

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

4. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมลูคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และ 
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(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบคุคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

5. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

6. การดำรงความเพยีงพอของเงินทุน 

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

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

7. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

(1) บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่กี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือเพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษทัจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนนุการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมท้ังการดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีหนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 
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9. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลกัษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลทีอ่ยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นติิบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ  
มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่
สำคัญในสองกรณี คือ 

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผกูพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถทำรายการผานทางผูสนับสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

(1)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนทีเ่ขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศ
ที่เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผู
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ 
เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตาม
ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการ
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เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ใน
กรณทีี่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทนุโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ี
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวใน
คำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงนิ ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงนิที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึน้ หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว
ขางตน บริษัทจัดการ(รวมถงึผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูล
ของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

10. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

11. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศยัอำนาจ
แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งน้ี ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม 

 

 

 

 
 

 

 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                         -               

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 11,731,501.15          6.90              

หรือบริษัทเงินทนุเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                         -               

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                         -               

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  

 

 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

สดัสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 
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ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 11,731,501.15  

 

 

                         

 

 

 

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุนระยะยาว 6.1021
 

 

 

 

 
 

 
รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 169,829,970.35 99.93 
 

เงนิฝากธนาคาร 11,731,501.15 6.90 
 

หุนสามญั 158,098,469.20 93.03 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรอืหนี้สินอื่น ๆ 116,003.94 0.07 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 169,945,974.29 100 

 

 

 

 

 

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

 

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
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รายละเอียด อตัราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      6.90 11,724,498.53 11,731,501.15 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 6.90 

 
11,731,501.15 

หุนสามัญ 
   

           หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ 
   

 
บรษิัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                               0.59 221,700.00 1,002,084.00 

 
บรษิัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)                                         0.51 76,000.00 866,400.00 

 
บรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                            1.83 61,400.00 3,116,050.00 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                       1.36 625,500.00 2,314,350.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                                                3.39 195,300.00 5,761,350.00 

 
บรษิัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)                                                            1.20 110,300.00 2,040,550.00 

 
บรษิัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จำกัด (มหาชน)                                      0.48 132,800.00 810,080.00 

 
บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จำกัด (มหาชน)                                                             0.51 244,200.00 864,468.00 

 
บรษิัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                                 1.47 11,000.00 2,497,000.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บรษิัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                  1.00 126,100.00 1,702,350.00 

 
บรษิัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จำกัด (มหาชน)                       0.47 41,300.00 805,350.00 

 
บรษิัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                                                              0.75 398,000.00 1,273,600.00 

 
บรษิัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                         0.81 146,300.00 1,375,220.00 

           หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลักทรพัย 
   

 
บรษิัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค เซอรวิสเซส็ จำกัด (มหาชน)                        0.49 12,900.00 838,500.00 

 
บรษิัท เอเซียเสรมิกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                          0.47 24,700.00 802,750.00 

           หมวดธุรกิจชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส 
   

 
บรษิัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                             1.84 5,400.00 3,132,000.00 

 
บรษิัท เน็กซ พอยท จำกัด (มหาชน)                                                                   1.07 94,000.00 1,814,200.00 

           หมวดธุรกิจทรัพยากร 
   

 
บรษิัท เสรมิสราง พาวเวอร คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)                          1.06 182,600.00 1,807,740.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยี 
   

 
บรษิัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                          0.96 23,100.00 1,628,550.00 

 
บรษิัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จำกัด (มหาชน)                                                         0.98 448,020.00 1,665,387.20 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
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รายละเอียด อตัราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)                                  0.54 20,500.00 922,500.00 
 

บรษิัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                                                                0.66 96,800.00 1,113,200.00 
 

บรษิัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                          0.48 15,300.00 810,900.00 
 

บรษิัท อินทชั โฮลด้ิงส จำกัด (มหาชน)                                                1.21 28,600.00 2,059,200.00 
 

บรษิัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกดั (มหาชน)                               5.90 52,500.00 10,027,500.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                         1.98 23,100.00 3,361,050.00 

 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                         1.24 120,900.00 2,115,750.00 

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                        2.77 32,200.00 4,701,200.00 

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      2.78 44,500.00 4,717,000.00 

 
บรษิัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                       0.62 26,200.00 1,048,000.00 

 
บรษิัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                             0.67 837,800.00 1,139,408.00 

           หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร 
   

 
บรษิัท จีเอฟพีท ีจำกัด (มหาชน)                                                                      1.52 175,700.00 2,582,790.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บรษิัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน)                                                          0.44 39,000.00 748,800.00 

 
บรษิัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                    0.99 145,600.00 1,688,960.00 

 
บรษิัท เดอะคลีนิกค คลินกิเวชกรรม จำกัด (มหาชน)                                                     1.99 137,800.00 3,376,100.00 

           หมวดธุรกิจประกันภยัและประกันชวีิต 
   

 
บรษิัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                          0.30 15,500.00 507,625.00 

 
บรษิัท ไทยประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)                                                        0.95 104,400.00 1,618,200.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บรษิัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดเีวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)                                                5.46 183,900.00 9,286,950.00 

 
บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                       0.90 24,600.00 1,525,200.00 

 
บรษิัท ซเีค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)                                                                  0.47 162,700.00 803,738.00 

 
บรษิัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                                     0.65 20,308.00 1,106,786.00 

 
บรษิัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จำกัด (มหาชน)                                                  0.59 32,600.00 1,010,600.00 

 
บรษิัท บางจากคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                     0.50 27,600.00 841,800.00 

 
บรษิัท บานป ูจำกัด (มหาชน)                                                                         0.98 132,900.00 1,661,250.00 

 
บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                  0.48 24,200.00 816,750.00 

 
บรษิัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                    3.73 34,900.00 6,334,350.00 

 
บรษิัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                                                  1.78 31,400.00 3,030,100.00 

 
บรษิัท ราช กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                      0.97 40,300.00 1,652,300.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   

 
 บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน)                                                           1.06 295,900.00 1,804,990.00 

 
บรษิัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกดั (มหาชน)                                          0.56 242,200.00 954,268.00 

 
บรษิัท แลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               0.52 95,200.00 875,840.00 
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รายละเอียด อตัราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท เอพี (ไทยแลนด) จก.(มหาชน)                                                    0.87 150,500.00 1,474,900.00 
 

บรษิทั เอ็ม บ ีเค จำกัด (มหาชน)                                                                     1.40 126,600.00 2,380,080.00 
 

บรษิัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                            2.06 50,800.00 3,492,500.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
   

 
บรษิัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                                                      1.26 71,000.00 2,147,750.00 

 
บรษิัท คารมารท จำกัด (มหาชน)                                              0.77 212,400.00 1,306,260.00 

 
บรษิัท ซงิเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                              0.43 20,300.00 735,875.00 

 
บรษิัท ซพีี ออลล จำกัด (มหาชน)                                       4.79 135,700.00 8,142,000.00 

 
บรษิัท เซน็ทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)                                                    2.34 94,800.00 3,981,600.00 

 
บรษิัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                        2.50 211,400.00 4,249,140.00 

 
บรษิัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)                                                         1.51 175,900.00 2,568,140.00 

           หมวดธุรกิจยานยนต 
   

 
บรษิัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                                                    0.43 34,700.00 739,110.00 

           หมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
   

 
บรษิัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                           1.31 70,900.00 2,233,350.00 

 
บรษิัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                       1.02 169,500.00 1,728,900.00 

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 
   

 
บรษิัท ไอแอนดไอ กรุป จำกัด (มหาชน)                                       0.47 19,110.00 802,165.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ 
   

 
บรษิัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)                                              0.47 84,900.00 793,815.00 

 
บรษิัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                 1.17 282,600.00 1,992,330.00 

           หมวดธุรกิจอสังหาริมทรพัยและกอสราง 
   

 
บรษิัท สีเดลตา จำกัด (มหาชน)                                                                       1.35 192,800.00 2,294,320.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   

 
 บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                                                        1.13 91,400.00 1,919,400.00 

 
บรษิัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)                                           0.39 16,400.00 656,000.00 

 
บรษิัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                      1.42 85,400.00 2,412,550.00 

 
บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟูดส จำกัด (มหาชน)                             0.99 74,000.00 1,687,200.00 

 
                รวมหุนสามัญ 93.03 

 
158,098,469.20 

รวมเงินลงทุน 99.93   169,829,970.35 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ 0.07   116,003.94 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 100   169,945,974.29 
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ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 5.90

2 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 5.46

3 บริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) CPALL 4.79

4 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 3.73

5 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 3.39

6 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 2.78

7 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 2.77

8 บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) GLOBAL 2.50

9 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) CRC 2.34

10 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 2.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

รายชื่อหุนท่ีลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลคา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ขอมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 

รวบรวมขอมลู ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 


