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หนังสือชี้ชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

 
กองทุนเปด แอล เอช แอคทีฟ หุนระยะยาว 
LH Active Long Term Equity Fund 

(LHACTLTF) 
 

"การลงทุนใน LTF ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป  
ผูลงทุนไมสามารถนำมาลดหยอนภาษีได" 

 
 

 

 

 

 

(สำหรบัรอบระยะเวลาบัญชปีที่ 7 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจกิายน 2566)  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช แอคทีฟ หุนระยะยาว 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH Active Long Term Equity Fund 

ชื่อยอโครงการ     : LHACTLTF  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 8 พฤศจิกายน 2559 

วันที่จดทะเบียน     : 27 ธันวาคม 2559 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 
 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมหุนระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ตราสารทุน และ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของ
บริษัทจดทะเบียน และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมดัชนีที่อางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของ
บริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ โดยจะเลือกพิจารณา
ลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเปนอันดับแรก 
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย/หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน/ตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทน
อางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน หรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาวขางตน/ตราสารแหงหนี้/เงินฝากธนาคาร/ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไวใน
โครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนใน
หลักทรัพย และ/หรือตราสารดังกลาวจะตองไมสงผลใหกองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุนหรือตราสาร
ทุนนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ทั้งน้ี กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไมเกินรอยละ 
20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มี
อันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) 
กองทุนจะไมลงทนุในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

 

 

 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวย
ลงทุน 

ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดจายเงินปนผล และสิทธิ
ประโยชนทางภาษ ี

LHACTLTF-D เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตองการรับรายไดสม่ำเสมอจาก
เงินปนผล และนำเงินคาซื้อหนวยลงทุนของ LTF ไปหักลดหยอนภาษีตาม
เกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยตองเปนการซื้อหนวยลงทุนภายใน
วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 เทานั้น และโดยที่กฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ. 
2559) กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ดังน้ัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดให
ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนกองทุน LTF ชนิดท่ีมีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก และ/
หรือ ตามทีบ่รษิทัจัดการกำหนด 

2. ชนิดสะสมมลูคา และสิทธิ
ประโยชนทางภาษี 

LHACTLTF-A เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตองการรับรายไดจากสวนตาง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total 
return) และนำเงินคาซื้อหนวยลงทุนของ LTF ไปหักลดหยอนภาษีตามเกณฑ/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยตองเปนการซื้อหนวยลงทุนภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2562 เทานั้น และโดยท่ีกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) 
กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ดังนั้น ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุน
ซื้อหนวยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก และ/หรือ 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

3. ชนิดจายเงินปนผล LHACTLTF-DN เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรบัรายได
สม่ำเสมอจากเงนิปนผล  

4. ชนิดสะสมมลูคา LHACTLTF-AN เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจาก
สวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน 
(Total return)  

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

 ผูลงทุนมีโอกาสท่ีจะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงข้ึน และ
เปดโอกาสใหผูลงทุนไดรบัรายไดจากเงนิปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงนิปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปน
ผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปน
ผลนั้น          

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

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 500 ลานบาท 
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 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

ความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน  
 
  การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 

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
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน

หนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต

รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคนืหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

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

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

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

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทนุ แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผูออกตราสาร อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออก
ตราสารที่ไดรับผลกระทบจากความสามารถทำกำไรของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจายเงินปน
ผลของผูออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่ลงทุน โดยการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลการ

ดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ

บริษัทผูออกตราสารอยางใกลชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูออก

ตราสารอยางมีนัยสำคัญก็พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหน้ีของผูออกตราสาร และทบทวน

ฐานะทางการเงินและความนาเช่ือถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณา

ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงนิ ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยาง

ตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสดัสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับ

สภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

จากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือ

หนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชนอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรอืธนาคารพาณิชย และ

จะวิเคราะหฐานะการเงนิของคูสัญญากอนทำสญัญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงนิของคูสัญญาอยางตอเนื่อง 

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

กองทุนเปด แอล เอช แอคทีฟ หุนระยะยาว (LHACTLTF) บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความ
เสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ 
หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการ
ไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension 
of dealings)  รายละเอียด ดังนี้ 

 
 

เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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1. การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บรษิทัจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตอ่ืุนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จรงิดังนี้ 

(ก) บริษทัจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

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

หมายเหตุ บรษิทัจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏบิัติตาม
ประกาศซึ่งบรษิัทจดัการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 
บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสิน
ดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภาย
หลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
กำหนด 
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1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงนิฝาก จึงมีความ

เสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทนุคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได

รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย

ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวย

ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปน

เทจ็ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช แอคทีฟ หุนระยะยาว ไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไป
เปนประกัน 

5) ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชำระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร (ควรลงทุนอยางนอย 7 ปปฏิทิน) 

6) เมื่อครบกำหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดฯ ผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไมสามารถไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิด โดยใหถือ
วาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

7) ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคูมือการ
ลงทุนไดที่บรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

8) ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

9) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
www.lhfund.co.th 

 
 
 
 
 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทนุเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทนุรวมหุนระยะยาวไมสามารถโอนได 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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ลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดย
ทางไปรษณยี หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธรีองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 66 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 59,781,158,462.46 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 จึงเสถียรทรัพย   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 เกาเอ้ียน    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
     

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา 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 ีเกียรตนิิยม 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 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝาย
ตางประเทศ 

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 
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ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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 ฝายการลงทุน 
ตราสารหนี ้
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทนุ 
-เจาหนาทีอ่าวุโส 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  

 

 รายชื่อผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  
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 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 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือ
คูสัญญา แลวแตกรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี  credit rating อยู ในระดับ investment grade  

แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนท่ี 2 ขอ 1.1 หรือขอ 

2.1  

ไมจำกดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออกตรา

สารมลัีกษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารที่

รฐับาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผู

มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช 

credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่

ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียด

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน    

นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี

ภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี ้

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับ

แตวันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated 

market 

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที่ จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้ อขาย

หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออกตรา

สารอยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอน

การเปนหลักทรัพยซื้ อขายใน SET ห รือในตลาดซื้ อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET 

หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึง

บริษัทที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิก

ถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 

6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ SN หรือศุกูก 

 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอตัราใด 

จะสงูกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 

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

ที่ผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ 

ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับอนญุาตใหประกอบ

ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร 

Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดบั investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET 

หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มกีำหนดวันชำระ

หนี ้≤ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และ

ไมได มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสาร

ดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี ้

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  

5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงนิระหวาง

ประเทศที่ประเทศไทย

เปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศ

ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ท ำ น อ ง

เดียวกับบุคคล ตามขอ 

6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 

วัน นับแตวันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูใน

ระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้  ที่ คูสัญญามี credit rating อยู ในระดับ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวน

ดังนี ้

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการ
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย 

สำหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย

ดังกลาวที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำ

ใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจาก การซื้อ

ขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย 

ก า ร ล งทุ น ใน กิ จ ก า ร โค ร งส ร า งพื้ น ฐ า น 

อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน

กำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน 

ระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private equity ที่

อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ) 

7 ทรพัยสินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ

บริษัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอตัราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนในbenchmark + 

10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 
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สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสนิ อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคล

ดังกลาว) เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสนิที่ MF ไดรบัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 

เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  

  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  

  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี ้เฉพาะ MF ที่มี 

  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มี เงื่อนไขห ามเปลี่ ยนมือแต  MF ได

ดำเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตาม

วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถ

ขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจด

ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑที่

กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย

การขออนญุาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก

ใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่ งได แก  ทรัพย สิ นตามขอ  7 ในตอนที่  1 .1  : 

อัตราส วนการล งทุนสำหรับ  MF ทั่ วไป  ของส วนที่  1 : 

อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

(single entity limit) แตไมรวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึง

ทุน SN ศกุูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :  

อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :

อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือ

คูสัญญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยูในระดับตำ่กวา investment grade 

หรอื ไมมี credit rating 

 

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสนิ อัตราสวน (% ของ NAV) 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการ

ลดความเสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมอียู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 

product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. ราย

เดียวกันตองมีจำนวนหุนของบริษัทรวมกัน < 25% 

ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร Basel III และศุกูกของ

ผูออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา

สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน 

(financial liability)*ของผูออกตราสารรายนั้น 

ตามที่ เปดเผยไว ในงบการเงินสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตรา

สารมีหนี้สินทางการเงนิทีอ่อกใหมกอนครบรอบ

ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบ

การเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทาง

การเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทาง

การเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูล

หนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการ

เผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตรา

สารไมมีหนีส้ินทางการเงนิตามที่เปดเผยไวในงบ

การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ให

ใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออก

และเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกราย

นั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสาร

ไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ 

(bond issuance program) ใหพิจารณาเปน

รายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดย

เปนตราสารที่ออกใหมและมี credit rating อยู

ในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี 

credit rating ให  บลจ . ลงทุ น เพ่ื อกองทุ น

ภายใต การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน

รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและ

เสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแต
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน  

กรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ใน

ลั ก ษ ณ ะ เป น โค ร งก า ร  (bond issuance 

program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ี

ออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ

สถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4 . ธน าคารเพื่ อการ เกษ ตรแล ะส หกรณ

การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่ อการสงออกและนำเขาแหง

ประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศ

ไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะ

ทำนองเดยีวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

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

MF หรือ 

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทนุดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนทีม่ีลักษณะ

ครบถวนดังนี้  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมด

ของกองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปน

หนวย infra ของกองทุนทีม่ีลักษณะครบถวนดังนี้ 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเลก็  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน  

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 

กองทุนหนึ่ง 

ไม เกิน  1 ใน  3 ขอ งจำนวนหน วย  property 

ทั้ งหมดของกองทุน property ที่ออกหนวยนั้น  

เว นแต เป นหน วย property ของกองทุ นที่ มี

ลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity 

ทั้งหมดของกองทุน private equity  

 

หมายเหตุ : 

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

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในคร้ังแรกของผูออกตราสาร 

ท้ังน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพ่ิมเติม 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 3.21 1.33784 1.36041 1.63391

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.11 0.02408 0.02407 0.02408

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.54 0.26757 0.30101 0.37560

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกินรอยละ 0.42 0.09314 0.14361 0.11974

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.50 ไมมี ไมมี ไมมี

- คาสอบบญัชี (Audit Fee) 0.04777 0.03879 0.04042

- คาจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00000 0.00000 0.00000

- คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย 0.04519 0.00598 0.00000

- คาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00018 0.09884 0.07932

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท่ีประมาณการไมได

   - ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 4.28 1.72263 1.82910 2.15333

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย 2.36748 2.58405 0.96599

รายการท่ีเรียกเก็บ
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป

ตามโครงการ
เรียกเก็บจรงิ

ไมมี

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

 

หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนา
ซื้อ ขายหลกัทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

        2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพ่ิมเติม
โครงการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ทั้งนี้ เปนไปตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
โครงการและตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

       3) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 4.28 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ รอยละของมลูคาซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
            (Front-end-fee) 

2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน  
             (Back-end fee) 

2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
(Switching fee) 

    

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

- คาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนออก 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

- สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

- สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ 2.68 ตามเงื่อนไข ตามเงื่อนไข ตามเงื่อนไข 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
ตามที่นายทะเบียน

เรียกเก็บ 
ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 
หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 

  2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
  3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรบัการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล :  

ชื่อยอ รายละเอยีด 

1. LHACTLTF-D จาย ไมเกินปละ 12 คร้ัง 

2. LHACTLTF-A ไมจาย  

3. LHACTLTF-DN จาย ไมเกินปละ 12 คร้ัง 

4. LHACTLTF-AN ไมจาย  

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงนิปนผลไมเกินปละ 12 ครัง้ โดยเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี  

การจายเงนิปนผลของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะจายไดเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น  

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละครั้ง ใหเลือกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี ้ 
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(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกำไรสะสมดังกลาว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา  

2. การพิจารณาจายเงนิปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงนิปนผลของกองทุนใน
อนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี ้

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทนุชนิดไมระบุชื่อผูถอืเมื่อไดรบัการรองขอ 

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

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนัน้  

 
 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

ตัวช้ีวัดผลตอบแทนของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) 
รอยละ 65 และ ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT) ในสัดสวน
รอยละ 35 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษทัจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทนุได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทนุได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHACTLTF-D มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHACTLTF-A มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

3. LHACTLTF-DN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

4. LHACTLTF-AN มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHACTLTF-D มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

2. LHACTLTF-A มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถดัไป ไมกำหนด 

3. LHACTLTF-DN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

4. LHACTLTF-AN มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

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

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนท่ีสั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ 

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

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

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษทัจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวยลงทุนจาก
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 การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทนุรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลือ่นวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

 วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วธิกีารซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

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

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

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

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัท
จัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความ
สะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซือ้หนวยลงทนุ เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 
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บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

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

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

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

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

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซติี ้ เลขท่ีบัญชี 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 ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั้ งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 
วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผดิชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน
การสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนทีข่ายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการ
สั่งซื้อดงักลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรอืตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บรษิัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
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เมื่อบรษิัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว 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) 

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

4. การรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 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 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปด
ประกาศผานทางเวบ็ไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดย
เปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

 เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัตจิากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน 
เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจ
กอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของ
กองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 
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3. ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ผูสั่งซ้ือมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว  

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบรษิทัจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงนิที่ไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อในวัน
เดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจดัสรรตามสดัสวนจำนวนหนวยลงทุนท่ีสั่งซื้อใหแกผู
ซือ้หนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของ 
ผูสั่งซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันทำการขายหนวยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHACTLTF-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHACTLTF-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHACTLTF-DN มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

4. LHACTLTF-AN มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
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จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน   

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHACTLTF-D จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHACTLTF-A จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHACTLTF-DN จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

4. LHACTLTF-AN จำนวนหนวยลงทุนขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHACTLTF-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไมกำหนด 

2. LHACTLTF-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHACTLTF-DN มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

4. LHACTLTF-AN มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHACTLTF-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

2. LHACTLTF-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

3. LHACTLTF-DN จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

4. LHACTLTF-AN จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 วิธกีารรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

- รบัซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินจิของผูลงทนุ 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษทัจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุน
ตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ท่ีจะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 
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วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

1. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำ
การขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายคืน
หนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรบัรองจากผูดูแลผลประโยชน 

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

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

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

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำนวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจาก
การขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทัง้นี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทกึรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

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

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทีค่ำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรอืรับซื้อคืน 
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เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซือ้คืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

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

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบรกิาร 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

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

 ระยะเวลาในการรับซื้อคนื : 

ทุกวันทำการขายคืนหนวยลงทุน  

 การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุน
ตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ท่ีจะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บรษิัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทนุในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิม่เติม  

การสับเปลีย่นหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำ
เงินคาขายคืน ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 
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ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหนวยลงทนุตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 

ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่  
28 มิถุนายน 2559 กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม 2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเขาเพ่ือซื้อหนวยลงทุน
กองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก เวนแตเปนการสับเปลี่ยนเขาหรือโอนยายหนวยลงทุนมาจากกองทุน
ประเภท LTF กองทุนอ่ืนทีม่ีการลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นน้ัน เวนแตไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

การสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถอืหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษทั
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุน 
ตนทาง จำนวนเงนิหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสบัเปลีย่นจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถาม)ี และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
ตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิก
หรอืเพกิถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนญุาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุน
ระยะยาวออก อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีหนาทีต่องศึกษา 
และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทนุนีเ้ปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสอืชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ี
ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืนทีบ่ริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 
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(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทนุซึง่เปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลีย่นหนวยลงทนุเปนวันทำการถัดไป 

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

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึง่เปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

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

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ  
ที่บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการ
สับเปลี่ยนเรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อหนวย
ลงทนุกอนวันที่กองทุนจะไดรบัเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน (ถามี) หรือจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับเงนิจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณี 

- กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับเงนิจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณี 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

สำหรับการสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนจะใชราคาที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ ที่บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยนเรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ถาม)ี 
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บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ และอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูถือหนวย
ลงทุนโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหทราบโดยติดประกาศไวที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือแจงในหนังสอืชีช้วน 

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. ในกรณีที่จำนวนผูหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนซึ่งเปนไปตามที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวนเรื่องการเลิก
กองทุน ผูถือหนวยลงทุนที่มีเจตนาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยาวอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดแสดงเจตนาไวไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการ (ถามี) โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทจัดการไมมีกองทุนรวมหุน
ระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมหุน
ระยะยาวอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยถือวาไดรับ
ความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว หากผูถือหนวยลงทุนมิไดแสดงเจตนาโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวอื่น บริษัทจัดการจะชำระคาขายคืนหนวยลงทุนตามวิธีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี  

2. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมดุทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทนุคงเหลอืขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผู
ถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บรษิทัจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

2. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพ่ือประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง 
ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน 

3. บรษิัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
คืนแกผู ถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ  
“การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน 
รายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการ
ดำเนินการ 

4. ในกรณีที่มีเหตุใหตองเลิกกองทุน บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือโอนยายหนวย
ลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืนภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยในกรณีที่ผูถือหนวยลงทนุมีคำสั่ง
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวยผลประโยชนทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ไดรับ
คำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการในเรื่องดังกลาวจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ขอสงวนสทิธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 
 

 

1. การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
บรษิัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผูถือหนวยลงทุน
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณตนทนุและผลประโยชนและหักเงนิลงทุนแตละ
รายการตามวิธีการ "เขากอน ออกกอน" (First In First Out : FIFO) โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันท่ีผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวแตละรายการ และในกรณีที่เปนการรับ
โอนจากกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืน ใหหมายความถึง วันทีผู่ถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของรายการที่
รับโอนนัน้  

2. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสยีง 

กรณผูีถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีทีม่ีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมผีูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเตม็ตามจำนวนที่ถืออยู 

3. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

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

4. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

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

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

5.  การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรอืทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนืในนามกองทุนไดโดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงือ่นไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

6. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนดังกลาว ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได  
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจาย
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบรษิัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

7. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

(1) บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุน 
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคนื  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทนุ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามท่ีหนวยงานท่ีมีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เก่ียวของ หรือเพ่ือใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมท้ังการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
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 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

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

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

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงิน
ลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงนิอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตัง้แตป 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 ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ  
เปนตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ  
ตามขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสอืแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลท่ีเคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  
(ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 
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(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทนุโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ี
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรอืไมแสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไว
ในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลีย่น/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุดงักลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทัง้นี ้ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดงักลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

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

10. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกำหนด : 

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

11. ผลบังคบัของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งทีอ่อกโดยอาศยัอำนาจ
แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งน้ี ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามใน
ขอผกูพันของผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผกูพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

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

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                      -                        

(ข) ตราสารท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 3,910,425.83         3.61                      

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/ค้ําประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                      -                        

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                      -                        

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 
สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรบักลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 

 
 
 
 
 

 
 

ประเภท ผูออก อนัดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 3,910,425.83  
 

 
 
 
 
 
 
            

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช แอคทีฟ หุนระยะยาว 2.6090
 

 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2565 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถอืของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนมูลคา  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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มูลคาตามราคาตลาด %NAV

108,555,712.79 100.22

เงินฝากธนาคาร 3,910,425.83 3.61

หุนสามัญ 104,645,286.96 96.61

-243,464.49 -0.22

108,312,248.30 100

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

 
 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                     3.61 3,908,250.25 3,910,425.83 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 3.61 

 
3,910,425.83 

หุนสามัญ 
   

           หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ 
   

 
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                              1.78 434,600.00 1,929,624.00 

 
บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                            1.92 42,100.00 2,083,950.00 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                                               1.96 526,600.00 2,127,464.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จำกัด(มหาชน)                                                              3.95 141,500.00 4,280,375.00 

 
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                                                           1.99 9,500.00 2,156,500.00 

 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา จำกัด (มหาชน)                                                            0.97 60,000.00 1,050,000.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บริษัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน)                                                 1.05 104,600.00 1,140,140.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส จำกัด (มหาชน)                                                 0.63 32,700.00 680,160.00 

 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                                 6.11 88,300.00 6,622,500.00 

 
บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                        1.98 229,700.00 2,147,695.00 

           หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลักทรัพย 
   

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)                                               1.09 43,038.00 1,183,545.00 
 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                          0.99 30,300.00 1,068,075.00 

           หมวดธุรกิจช้ินสวนอิเลคทรอนิคส 
   

 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)                                                

2.36 3,800.00 2,553,600.00 

 
บริษัท เน็กซ พอยท จำกัด (มหาชน)                                                                   1.02 59,300.00 1,108,910.00 

 
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนคิส จำกัด (มหาชน)                                                        1.40 29,200.00 1,511,100.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   

 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)                 2.17 57,000.00 2,351,250.00 

 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)                                                                      0.10 75,300.00 105,420.00 

 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)                                       4.01 23,000.00 4,347,000.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                    3.15 23,700.00 3,412,800.00 

 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  1.97 121,400.00 2,136,640.00 

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                            2.28 17,100.00 2,470,950.00 

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      2.92 30,100.00 3,160,500.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                                                0.99 98,800.00 1,067,040.00 

 
บริษัท เดอะคลีนกิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)                                                     0.99 27,100.00 1,070,450.00 

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
   

 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                           1.62 116,700.00 1,750,500.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)      3.07 62,800.00 3,328,400.00 

 
บริษัท ซัสโก จำกัด (มหาชน)                                                                         0.45 110,100.00 482,238.00 

 
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                                                       1.90 37,050.00 2,056,275.00 

 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                  0.86 30,100.00 933,100.00 

 
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)                                                                         1.93 159,700.00 2,092,070.00 

 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                                               2.42 70,000.00 2,625,000.00 

 
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                    4.36 25,100.00 4,718,800.00 

 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                     0.94 84,500.00 1,022,450.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   

 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)                                         1.36 383,900.00 1,474,176.00 

 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               1.01 113,500.00 1,089,600.00 

 
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                              3.45 51,600.00 3,741,000.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
   

 
บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                          1.52 51,700.00 1,641,475.00 

 
บริษัท ซีพ ีออลล จำกัด (มหาชน)                                                           7.00 116,600.00 7,579,000.00 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)                 3.10 78,100.00 3,358,300.00 
 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                             1.45 78,400.00 1,568,000.00 
 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)                  2.01 148,000.00 2,175,600.00 

           หมวดธุรกิจแฟชั่น 
   

 
บริษัท ออโรรา ดีไซน จำกัด (มหาชน)                                                                 0.38 29,300.00 416,060.00 

           หมวดธุรกิจวัสดกุอสราง 
   

 
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                    1.07 34,300.00 1,157,625.00 

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 
   

 
บริษัท ไอแอนดไอ กรุป จำกัด (มหาชน)                              0.65 19,950.00 701,350.00 

           หมวดธุรกิจส่ือและสิ่งพิมพ 
   

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                 2.11 292,092.00 2,287,239.96 

           หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
   

 
บริษัท สเีดลตา จำกัด (มหาชน)                                     1.27 126,200.00 1,375,580.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   

 
 บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                                                        1.00 52,600.00 1,083,560.00 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                      2.09 73,600.00 2,263,200.00 

 
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส จำกัด (มหาชน)                                                              0.96 48,400.00 1,040,600.00 

 
บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                            0.85 28,700.00 918,400.00 

                  รวมหุนสามัญ 96.61   104,645,286.96 

รวมเงินลงทุน 100.22   108,555,712.79 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ -0.22   -243,464.49 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100   108,312,248.30 
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ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 บริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) CPALL 7.00

2 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 6.11

3 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 4.36

4 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 4.01

5 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 3.95

6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 3.45

7 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 3.15

8 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) CRC 3.10

9 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 3.07

10 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 2.92  
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือบริษัทนายหนา คานายหนา อัตราสวน

(บาท) (%)

1 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 186,541.89 17.34

2 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 165,127.77 15.35

3 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  136,920.70 12.73

4 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 119,300.58 11.09

5 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสท ีจํากัด (มหาชน) 87,405.70 8.13

6 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 80,747.52 7.51

7 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 65,756.91 6.11

8 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 62,524.14 5.81

9 บริษัทหลักทรัพย อินโนเวสท เอกซ จํากัด 44,173.63 4.11

10 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 34,587.27 3.22

11 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 28,738.19 2.67

12 บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 19,550.26 1.82

13 บริษัทหลักทรัพย โนมรูะ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 18,247.90 1.70

14 บริษัทหลักทรัพย ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 15,873.84 1.48

15 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 10,021.03 0.93

1,075,517.33 100.00รวม  
 
 

รายชือ่หุนท่ีลงทุน 10 อนัดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 



-44- 

           

 
 
 

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

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิัทจัดการลงทุน 

      - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
      - การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลคาและสิทธิประโยชนทางภาษ ี

ขอมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน  ของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไมไดเปนสิ่งยนืยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
-  การลงทุนมคีวามเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสนิใจลงทุน 

 

 
รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจายเงินปนผลและสิทธิประโยชนทางภาษี 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 


