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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566) 
 
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรอืตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช ตราสารหนี้ 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH DEBT FUND 

ชื่อยอโครงการ     : LHDEBT  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันท่ีไดรับอนมุัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 17 กรกฎาคม 2555 

วันที่จดทะเบียน     : 26 กันยายน 2555 

วันที่เปดเสนอซ้ือหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 
 
 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ ประเภทรับซือ้คืนหนวยลงทุน  
 
นโยบายการลงทุน 
กองทนุจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงนิฝาก
ที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่ดี
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยภาครฐั และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน เชน 
ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณชิย และ/หรือตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน
ที่ออกโดยบริษัทเอกชนช้ันดี ตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือผูออกตราสารอยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกลาวเปน Subordinated Debt จะตองไดรับอันดับความ
นาเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) เทาน้ัน สวนท่ีเหลือบริษัท
จัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือใหความ
เห็นชอบ   
 

อนึ่ง กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเปนหลัก อยางไรก็ตามกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสาร
หนี้ที่เสนอขายในตางประเทศไดในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารสกุลเงนิตางประเทศหลัง
ปดความเสี่ยงคาเงินท่ีใหอัตราผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ตางประเทศในกองทุนจะไมเกิน 6 เดือน 
ทั้งน้ีกองทุนจะนำเงนิไปลงทุนในตางประเทศ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน จะตองมีอันดับความนาเชื่อถือสนับสนุน (Support Credit) ซึ่งสถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือประเมินจากแนวโนมที่ธนาคารดังกลาวจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณี
จำเปน 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และปจจัยอื่นที่
เกี่ยวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย ทิศทางอัตราดอกเบี้ย คาใชจายในการปองกันความเสี่ยง เปนตน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

สวนขอมลูสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองกองทุนรวม 
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กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีท่ีมีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสาร
หนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดบัความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือ
ผูออก (Issue/Issuer) ต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) อยางไรก็ตาม กองทนุอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment 
grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารในอันดับที่
สามารถลงทุนได (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเทานั้น    

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑ
การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) และ/หรือ ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured notes) และ/หรือ การลงทนุใน
ตางประเทศ รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกลาวเพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทนุ ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมติั   LHDEBT-R เหมาะกับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากการขายคืน
หนวยลงทนุอัตโนมตัิ  

2. ชนิดจายเงินปนผล   LHDEBT-D เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทนุรบัรายไดสม่ำเสมอจาก
เงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตาม
เกณฑ/เงือ่นไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดสะสมมูลคา  
  

LHDEBT-A เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตาง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน 
(Total return) ทั้งนี้ ผูลงทุนบุคคลธรรมดา และผูลงทุนนิติบุคคล/
สถาบัน สามารถลงทุนไดในหนวยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กำหนด 

4. ชนิดผูถือหนวยลงทุนกองทุน
ภายใตการบรหิารจัดการ 

LHDEBT-L 
 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยูภายใตการบริหาร
ของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอ่ืนที่บริษัทจัดการเดียวกันเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการ อาทิ 
กองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่น
ที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
ราย ไดจ ากส วนต างจากการลงทุน  (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจากการลงทนุ (Total return) 

5. ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส LHDEBT-E 
 

เหมาะสำหรับผูลงทุนที่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอ่ืนท่ีบริษัทจัดการประกาศเพ่ิมเติมใน
อนาคต 
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 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูงทุนมีโอกาสท่ีจะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น 
และเปดโอกาสใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวด
บัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนใน
งวดท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น          

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และ
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 2,000 ลานบาท    

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

 วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2556   

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

 1) การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้  

     2) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินตนของผูออกตราสาร  

     3) ในกรณีมีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ตางประเทศ  

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคนืหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทนุที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรอง
ขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุที่ไมถูกตองนั้นตาง
จากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน

หนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต

รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 
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 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคนืหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรบัซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ 
ผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือขายหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ดวยเหตุอ่ืน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทนุที่มิใชรายยอย กองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสวนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรอืคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคืน
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

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

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามท่ีกำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสารอยาง

สม่ำเสมอ 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

คือราคาของตราสารแหงหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารแหง
หนี้ที่มอีายุคงเหลือยิ่งยาวนานเทาไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะย่ิงมีผลกระทบตอราคาของตราสารมากข้ึน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงดานนี้ลงไดจากการติดตามวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระดับ

ราคาของตราสารอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

ดวยสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนตลาดที่กำลังพัฒนา ตราสารตางๆ ที่กองทุนลงทุน
อาจขาดสภาพคลอง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณนอย ซึ่งกองทุนอาจขายตราสารไมไดใน
ชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

จากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือ

หนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวย
ลงทุน หรือหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง 

คาเงนิ และนโยบายตางประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอยางสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในสวนนี้ 

 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ จึงเปนความเสี่ยงของคาเงินที่เกิด
จากการลงทุน ตัวอยางเชน ถาคาเงินตางประเทศที่ลงทุนออนคา มูลคาหนวยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังน้ัน ผูลงทุน
อาจไดรับกำไร หรือขาดทนุจากการเคลื่อนไหวของเงินตราตางประเทศท่ีลงทุนได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนในตางประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในสวนนี้ 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) 

สัญญาซื้อขายลวงหนาบางประเภทอาจมีการข้ึนลงผันผวน (volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวยอมทำใหสินทรัพยมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying 
Security) 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และตรวจวัด ติดตาม

ความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหมีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร

อนุพันธ เพ่ือลดความเสี่ยงในสวนนี้ และในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัว

แปรเปนอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยงในสวนนี้ ทั้งนี้ การปองกันความเสี่ยงดังกลาว อาจทำใหกองทุน

เสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขามกับท่ีกองทุนคาดการณไว 

อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดงกลาว กองทุน

จะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured note) 

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการคาดการณทิศทางของสินทรัพยหรือตัวแปรอางอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพยหรือ
ตัวแปรอางอิง ทำใหไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้สวนใหญไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ี

ออกโดยบริษัท หรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง และกองทุนสามารถไถถอนตราสารดังกลาวกอนครบกำหนดอายุตราสาร

เมื่อรองขอได รวมท้ังวิเคราะหและควบคุมระดับความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของสินทรัพยอางอิง ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 
 
 
 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรพัยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียม
การซือ้ขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืน
หนวยลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึง่อยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเง่ือนไขขอจำกัดและสถานการณ
ที่เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หาก
พิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่
สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/
เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและ 
ผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับ
ชนิดหนวยลงทนุเพื่อการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก  
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)   
การกำหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสาร
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายได
ดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและ
จัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรอืในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี ้ 

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  1.25 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการซื้อ
ขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 1.25 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ Partial swing pricing 
โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและ
คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขาย
ทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนท่ีสงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรพัยที่กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรอืสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่
เก่ียวของเทาทีส่ามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง
ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพยสิน
ที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาท่ี
สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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4. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดทีร่ะบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนท่ีชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มี
การใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจ
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวัน
ทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการน้ันไมสามารถเรียกเก็บเงนิ
ไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชำระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจดัสรรหนวยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวย
ลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคนืหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถอืหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

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

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 
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ขอสงวนสิทธิ 

1. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
และ/หรอืสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่
ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันท่ีทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น  
ทั้งนี้  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณทีี่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของ
กองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริง 
ที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได 
(best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3.  การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บริษทัจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนบัสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่
เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตาม
ประกาศซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทีม่ิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนประเภทสถาบัน 

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

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี

ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนกังาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว

ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 
 
 
 
 
 
 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธิ 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผูโอนและผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง 
“คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและ
ผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ 
ทั้งนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทกึชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดย
ทางไปรษณีย หรอืใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทนุแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บรษิัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท 02-626-4530 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่ เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงท่ีอยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรพัย 
 
 
 
 

 รายชื่อผูจัดการกองทุนขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 18 ตุลาคม  2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร

จัดการของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 59,856,408,078.39 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

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

 

 

 

 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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รายชื่อผูบริหาร 

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผูอำนวยการ 
2. นายพิพฒัน พิศณุวงรักษ    สายการลงทุน 
3. นายอนุวัฒน อ่ิมแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายอานภุาพ  โฉมศร ี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

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

 

 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสิทธิ์ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตร ีบัญชบัีณฑิต , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร 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) 
-บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอาศัย 

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการ
ลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

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

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
 
 

-รองกรรมการผูอำนวยการ สายการลงทุน 
(CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝายจัดการลงทุน, 
(Deputy Managing Director, 
Investment Management 
Department) 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส, ผูอำนวยการฝาย 
Property Fund (Senior Fund 
Manager, Executive Vice President, 
Department Head - Property Fund 
Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหนี ้
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ธนาคารสแตนดารด ขารเตอร 
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

(Associated Director, Debt Capital 
Market)  
-ผูจัดการกองทนุตราสารหนี้  

นายอานุภาพ  โฉมศรี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรติ
นยิมอันดับ 1 
-ผาน CISA ระดับ II 

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

คณุภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม -ปริญญาโท สาขาการเงนิ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-CFA 
-FRM 

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศ   
-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายจัดการลงทุน  
-ผูอำนวยการฝาย ฝายจัดสรรสินทรัพย
และกลยุทธการลงทุน  
-หัวหนาสวน ฝายการลงทุนตราสารทุน  

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

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 

คณุสมประสงค แซจิว -ปริญญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตร ีสาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดับ l 

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-นกัวิเคราะห 

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

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝายธุรกิจ
ตลาดทุน 

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. ไทยศรีประกันภัย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและบริหาร
สินทรพัย 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

-ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุนตราสาร
หนี้ 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

 รายชื่อผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บรษิัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

-  หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารกรงุเทพ จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรตกิังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 

 

 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนท่ัวไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกัดอัตราสวน 
2 
 

 

ตราสารภาครัฐตางประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 
ไมจำกัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
       แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 
 

3 หนวย CIS ในประเทศ ไมเกิน 10% 
 หนวย CIS ตางประเทศ 

ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือขอ 2.1 
ไมเกิน 15% 

4 
 

 

เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออกตราสารมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้
4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   
4.2  เปนธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน
ประกัน 

ไมเกิน 20% 
 
      

5 ตราสารที่มลัีกษณะครบถวนดังนี ้
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน หรือ SN  
       ที่ผูออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ตางประเทศท่ีไดรบัอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เปนตราสารที่มลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงันี ้
       5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน  
                  นับแตวันทีล่งทุน และไมไดมลัีกษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูมีภาระผูกพนัตามตราสารดังกลาวตองเปน 
                  บุคคลดังน้ี 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวาดวย 
                              ธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยูอาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอมแหงประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 
                              แหงประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน  
       นับแตวันทีล่งทนุ ตองขึน้ทะเบียนหรืออยูในระบบของ  
       regulated market 

6 ทรัพยสินดงันี้  
6.1  ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังนี้  
       6.1.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก 
                 ทีผู่ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึน 
                 ตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ.  
                 ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III 
       6.1.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
       6.1.3  เปนตราสารที่มลัีกษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
                 6.1.3.1  ผูออกเปนบริษทัจดทะเบยีนใน SET หรือ 
                              ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
                 6.1.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการทั่วไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ 
                              < 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได 
                              มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                              ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน                             
                              บุคคลดังนี้ 
                               6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –   
                                                    5.2.3.9 
                               6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
                                               ที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
                               6.1.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศ 
                                               ที่มีลักษณะทำนองเดยีวกับ 
                                               บุคคลตามขอ 6.1.3.3.1 –  
                                               6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน  
                นับแตวันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ                  
                regulated market 
6.2  ธุรกรรมดังนี ้ที่คูสญัญามี credit rating อยูในระดบั  
       investment grade 
       6.2.1  reverse repo 
       6.2.2  OTC derivatives 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
 

7 ทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) ไมเกิน 5% 
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สวนท่ี 2 : อตัราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบรษิัททกุบรษิัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน
หรือการเขาเปนคูสญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษิัทดังกลาว  
      

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึง่ดังน้ี แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  
                   1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

สวนท่ี 3 : อตัราสวนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนติิบุคคลดังกลาว) เปน
ผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสญัญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูddอาศัย 
(ไมรวมถึงทรัพยสนิที ่MF ไดรับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

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

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งนี ้เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ > 1 ป 
    

2 ทรัพยสินดงันี ้
2.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ 
2.2 derivatives หรือ SN ที่มี underlyling เปนตราสารตามขอ 2.1 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 20% 

3 
  

ทรัพยสินดังนี ้
3.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลีย่นมือแต MF ไดดำเนนิการให
มีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได 3.2 SN (แตไม
รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบยีนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย
การขออนุญาต และการอนญุาตใหเสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม) 
3.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA  
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในประกาศ   
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต       
และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 
3.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดือน  
3.4  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 
 

4 หนวย CIS ในประเทศ ไมเกิน 20% 

5 reverse repo ไมเกิน 25% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6 securities lending   ไมเกิน 25% 

7 ตราสารดังน้ี (total SIP) 
7.1 ทรัพยสินตามขอ 7 ในสวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตาม
ผูออกทรัพยสินหรอืคูสญัญา (single entity limit)  
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก (ถานโยบายเดิมมี SN 
หรือ Basel lII ก็ใสเพิ่มตรงนี้ดวย) ท่ีมีอันดับความนาเช่ือที่ตัวตราสาร
และ/หรือผูออกตราสารที่ต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non-investment 
grade / unrated)  (หมายความรวมถึง ในระบบ regulated market 
และไมอยูในระบบ regulated market และ ที่มีขอมูล public และ 
non-public) 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 15% 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

6.2  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มิใชเพ่ือการลดความเสี่ยง 
(non-hedging) 

 

 

 

 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 

6.2.1  กรณี MF ไมมีการลงทุนแบบซับซอน 

          จำกัด net exposure ที่เกิดจาก 

          การลงทุนใน derivatives โดยตอง 

          ไมเกิน 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซอน 

          จำกัด net exposure ที่เกิดจาก 

          การลงทุนใน derivatives โดยมูลคา 

          ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :  

          VaR) ของ MF ตองเปนดังนี ้

          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  

          (2)  relative VaR < 2 เทา ของ VaR  

                ของ benchmark 
หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF ไมมขีอกำหนดเกี่ยวกับ product limit 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมีจำนวนหุน
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทน้ัน 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*ของ
ผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบ
การเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับ
มูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงนิลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และใน
กรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบ
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 
3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้น
เปนรายครั้ง เวนแตในกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปน
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหม
และมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี 
credit rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ให
พิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมลีักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 
1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้   
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

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

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property 
ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 

 

 
 

 
 
 
 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ 
รอยละของมลูคาซื้อขายตอป 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเกบ็จริง 
ป 2565 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
     (Front-end-fee) 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 
     หนวยลงทุน (Back-end fee) 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
     หนวยลงทุน (Switching fee) 
     คาธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา 
    คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
 

ไมม ี
ไมม ี

 
 

ไมม ี
ไมม ี

 
 

ไมม ี

ไมม ี

 
 

ไมม ี

ไมม ี

1.4 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  อัตราตามท่ีนาย
ทะเบียนเรยีกเก็บ 

200 บาท         
ตอรายการ 

200 บาท        
ตอรายการ 

200 บาท        
ตอรายการ 

หมายเหตุ :  1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอ่ืีนใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
  2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรอืแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
  3) กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจดัการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมกีารเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงนิตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 ถงึวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 



-22- 

ขอมูลอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
 

หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนาซื้อ ขาย
หลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

  2) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจายเงินปนผล, ชนิดผูถือหนวยลงทุนกองทุนภายใต
การบริหารจัดการและชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสไมเกินรอยละ 0.94 ชนิดสะสมมูลคา ไมเกินรอยละ 0.81 

  3) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทนุรวม 

 

 

 

 

 นโยบายการจายเงินปนผล  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHDEBT-R ไมจาย แตจะมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

4. LHDEBT-D จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

5. LHDEBT-R ไมจาย  

5. LHDEBT-L ไมจาย 

6. LHDEBT-E ไมจาย 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล:  

- หนวยลงทุนชนิดปนผล LHDEBT-D : จาย 

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงนิปนผลนั้น 
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2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนใน
อนาคต 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี ้

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ดวยวิธีการที่ตางกัน
สำหรับหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงนิปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชนของหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดนั้น  

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป (NTR) รอยละ 40  

2) ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ป (NTR) รอยละ 40 

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคาร
กรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 20 

หมายเหตุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก   
ชื่อยอ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 
2. LHDEBT-D มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครัง้แรก ไมกำหนด 
3. LHDEBT-R มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 
4. LHDEBT-L มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครัง้แรก ไมกำหนด 
5. LHDEBT-E มลูคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป                
ชื่อยอ รายละเอยีด 

1. LHDEBT-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 
2. LHDEBT-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครัง้ถัดไป ไมกำหนด 
3. LHDEBT-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 
4. LHDEBT-L มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 
5. LHDEBT-E มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

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

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
ของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหนวยลงทุนชนดิชองทางอิเล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอเิล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาที่ทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

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

ตัวอยางการทำรายการซื้อ  

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

วันท่ี 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมขึ้น ทำใหมูลคาคงเหลือเพ่ิมข้ึนจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวย
จะไมสามารถลงทุนเพิ่มในหนวยลงทุนชนดิชองทางอิเล็กทรอนกิสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท  
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วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 1,000,000 
บาท ทำใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มเติมไดอีก 900,000 บาท  

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลคาสวนท่ีเกิน 2,000,000 บาท 
นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การสงคำสั่ง
ขายคืนสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

ชองทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : 
- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถาม)ี หรือตัวแทน (ถาม)ี  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนตั้งแตเวลา
เริม่ทำการของบรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย 
ณ บรษิัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแตละราย โดยกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐาน
ในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการขายหนวยลงทุนภายใน 
15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนื (ถามี) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่
สำนักงานของบริษทัจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

ราคาสั่งซื้อหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนทีค่ำนวณได ณ สิน้วันทำการขายหนวยลงทุนนั้น   

เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไข
ตางๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีท่ีจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงนิทีไ่ดรบัชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตาม
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วันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร บริษทัจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทนุ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนในกรณีท่ีมีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเกินกวาจำนวน
หนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเกินจำนวนหนวย
ลงทุนของโครงการ แมวาจะยังไมสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงไว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลีย่นแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน                       

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHDEBT-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHDEBT-D มูลคาขั้นต่ำของการสัง่ขายคืน ไมกำหนด 

3. LHDEBT-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

4. LHDEBT-L มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

5. LHDEBT-E มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคนื ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน   

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHDEBT-A จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHDEBT-D จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสัง่ขายคืน ไมกำหนด 

3. LHDEBT-R จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสัง่ขายคืน ไมกำหนด 

4. LHDEBT-L จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

5. LHDEBT-E จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ   

ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHDEBT-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHDEBT-D มูลคาหนวยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHDEBT-R มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

4. LHDEBT-L มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ตำ่ ไมกำหนด 

5. LHDEBT-E มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 



-27- 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ        
ช่ือยอ รายละเอียด 

1. LHDEBT-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 
2. LHDEBT-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 
3. LHDEBT-R จำนวนหนวยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 
4. LHDEBT-L จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตำ่ ไมกำหนด 
5. LHDEBT-E จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

บรษิัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บรษิัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิม่เติม 

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวม 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

- รับซือ้คืนหนวยลงทนุแบบอัตโนมตัิ  

วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ : มี 

ชนิดจายเงนิปนผล :ไมมี 

ชนิดสะสมมูลคา :ไมมี 

ชนิดผูถือหนวยลงทุนกองทุนภายใตการบริหารจัดการ :ไมมี 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส :ไมมี 

หลักเกณฑการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติไมเกินปละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตาม
ชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
แลวแตกรณี 

2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตข้ึินอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

(1) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคนืหนวยลงทุนและมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว จะมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลดลง 

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนที่มีรายชื่ออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ของวันที่รับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตินั้น โดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนจาก
กำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีทีจ่ะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแตกรณ ี

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทนุอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนที่มีรายช่ืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทนุ ใหผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตอจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนาย
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ไดแลวทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทนุที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนเกณฑ
ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับเงินตามมูลคาหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลคาหนวยลงทุนนั้น อาจจะตองถูกหักดวย
คาใชจายที่เกิดขึ้น เชน คาใชจายอ่ืนใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกลาว เปนตน โดยบริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาว ไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน โดยจำนวนหนวยลงทุนของกองทุน
เปด แอล เอช ตลาดเงิน ที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ จะคำนวณโดยราคาหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 
ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิใหนับรวมวันหยุด
ทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม  

ในวันทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผูถือหนวยลงทุนที่ยังมิไดเปดบัญชีกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเปดบัญชีกองทุนดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดใหความ
ยินยอมในการดำเนินการดังกลาวแลว 

(3) บริษัทจัดการจะลดจำนวนหนวยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตนิั้น 

(4) บริษัทจัดการจะใชรายชื่อผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว  
โดยจะปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือพักการโอนหนวยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวในวันทำการขายคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติ  

กรณีรับซื้อคืนปกติ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ :   มี 

ชนิดจายเงินปนผล :   มี 

ชนิดสะสมมูลคา :   ม ี

ชนิดผูถือหนวยลงทนุกองทุนภายใตการบริหารจัดการ  :      มี 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส   :      ม ี

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืปกติ 

(1) ผูถือหนวยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ 
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งในการขายคืนหนวยลงทุนไดตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืนซึ่งเปนไปตามรายละเอียด
โครงการ  

(3) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุ
จำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ที่รับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขาย
คืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุ
ไวในคำขอใชบรกิารดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอัน
เนือ่งมาจากความขัดของของระบบ 

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หนวยลงทุนนั้น 
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(5) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน หากถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทัง้นี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทกึรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มี
ลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
บริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(8) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รบัซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืน) 

(1)  ผูถือหนวยลงทุนที่ไดกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใชบริการผานระบบโทรศัพทแลว ตองการขายคืนหนวยลงทุน
ผานระบบโทรศัพทจะตองสั่งขายคืน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรบั
จากการขายคืนหนวยลงทุน ตามข้ันตอนการทำรายการที่ระบุไวในเอกสารประกอบการใชบริการผานระบบโทรศัพทให
ครบถวน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคำขอ
ใชบริการผานระบบโทรศัพท ภายในเวลา 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน โดยผูถือหนวย
ลงทนุจะสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทไดเมื่อบริษัทจัดการไดออกเลขรหัสประจำตัวใหแลวเทานั้น 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงนิที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุนนั้น 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพท ตามวัน เวลา ที่กำหนดไวของบริษัทจัดการ 
ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งจะใช
มูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น  เปนเกณฑในการคำนวณ และเปนราคาที่รับรองโดย
ผูดูแลผลประโยชนแลว สำหรับการสั่งขายคนืหนวยลงทุน ผานชองทางตางๆ ท่ีบริษัทใหบริการไวหลังเวลา 15.30 น. ของ
วันทำการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้นในวันทำการซื้อขาย
ถัดไป อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลีย่นแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานชองทางตางๆ โดยจะ
ประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคนืหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาว และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวย
ลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการสั่งขายหนวยลงทุนนั้น โดยจะใชหลักฐานที่ปรากฏกับ
บรษิัทจัดการเทานั้นเปนหลักฐานในการทำรายการที่ถูกตองและใชอางอิงได 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 
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ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดทำรายการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทแลวจะเพิกถอนการสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ไมได 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพท และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนไดในระหวางวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุนใดท่ีบริษัทจัดการ 

ทัง้นี ้การยกเลิกคำสัง่ขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

การลดจำนวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคนืหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

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

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) จะตองทำการเปดบัญชีการขอใช
บริการผาน Internet ตามขั้นตอนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผูลงทุนจะสามารถใชบริการผาน Internet ไดตอเมื่อไดรับ
การอนุมัติการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนและไดรับรหัสผานจากบริษัทจัดการแลวเทานั้น 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ตามวัน เวลา ที่กำหนดไวของ
บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ตามราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น  เปนเกณฑในการคำนวณ และเปน
ราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว สำหรับการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ผานชองทางตางๆ ท่ีบริษัทใหบริการไวหลัง
เวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น
ในวันทำการซื้อขายถัดไป อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผาน
ชองทางตางๆ โดยจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 

(3)  ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวย
ลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยมูลคาของการสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละครั้งจะตองไมเกิน 
10,000,000 บาท หรือมูลคาอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดย
ประกาศทาง เว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ถูกตอง และ
ชัดเจน 

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงนิที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจาก
การขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทกึโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(5) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน หากถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ 
นับตัง้แตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) และบริษัทจัดการยังไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ “การไมขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนไดใน
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ระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
ทั้งน้ี การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 

(8) การลดจำนวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

4. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

ระยะเวลาในการรับซื้อคนื 

: ทุกวันทำการ 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคนื : 

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

โดยบริษทัจัดการจะประกาศชวงเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาวที่เว็บไซตของบรษิัทจัดการ เพ่ือแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบตอไป  

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ : ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืนลวงหนา และหลักฐาน
การขายคืนลวงหนา ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกต ิ

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานชองทางตางๆ โดยจะ
ประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 

การขายคืนหนวยลงทุน  

: ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ไมตองแจง โดยบริษัทจัดการจะชำระเงนิคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหตามที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดแจงความประสงคไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคำสั่งขาย 

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ : ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขาย
คืน ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ โดยบริษัทจัดการจะรับ
ซือ้คืนตามราคาหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจง
ความประสงคไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคำสั่งขาย  

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความ
ประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรอืการรับเงินปนผล หรือการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ โดยการโอน
เขาบัญชี)  

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคำขอเปด
บัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชเปนบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/
ผลประโยชนอ่ืนๆ ได 11 ธนาคารเทานั้น ไดแก  

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนขาต จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)   

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กลาวมาขางตนนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
โดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงิน
ดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอืน่
ใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมในการโอนเงินคาขายคืนหนวย
ลงทนุ (ถามี) เขาบัญชขีองผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกำหนด โดยตัดจายจากจำนวนเงินทีจ่ะโอนเขาบัญชี
นั้นๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบ โดยจะติด
ประกาศแจงใหทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบรษิัทจัดการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

การสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวหรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นวา
การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนกังานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ชองทางการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเพิม่เติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอืน่ 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได  
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การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมาจากกองทุนอ่ืนภายใตการบริหารของบริษัทจัดการในชวงระยะเวลาเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนปกติ 

กรณีสับเปลีย่นหนวยลงทนุภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำขอเปดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุน
รวม) คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีทีท่ำการทกุแหงของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติมในอนาคต และ
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยการกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด (ถามี) พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือ
เพิกถอนการสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเวนขอกำหนดเรื่องมูลคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่
ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำ
ขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับ
การเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปน
อยางอ่ืน) 

วิธีการ วันเวลา และราคาสบัเปลีย่นหนวยลงทุน 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนตนทาง 

- กรณีอัตโนมัติ 

ในกรณีท่ีไดรับเงนิจากการรับซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคารับซือ้คืนหนวยลงทนุอัตโนมัติของ
กองทุนทั้งหมด เพ่ือสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน เมื่อไดรับเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 

- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือ
สับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือชนิดของหนวยลงทุนโดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) (ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับได
ที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติม 
ในอนาคต) พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงนิที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใด 
ที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน 
การสับเปลีย่นหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 
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กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัติ  

สอดคลองกับเงื่อนไขของกองทุนเปดอื่นที่เปนกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนเปด
ปลายทาง 

- กรณปีกติ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ท่ี
ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่น ที่บริษัทจัดการ
อาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) 
และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการ
เปนอยางอืน่ได 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเวนขอกำหนดเรื่องมูลคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่
ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือซือ้หนวยลงทุนของกองทุนนี้ 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำ
ขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับ
การเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบรษิัทจัดการเปน
อยางอ่ืน) 

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

- กรณีอัตโนมัติ 

สอดคลองกับเงื่อนไข วันและเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปดอื่นท่ีเปน
กองทุนเปดปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนาและหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนปกต ิ

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการที่บริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) 
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กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีอตัโนมัติ 

สอดคลองกับเงื่อนไขของกองทุนเปดอื่นที่เปนกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไข วันและเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทนุเปดปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูสนใจลงทนุสามารถสับเปลีย่นหนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

บริษัทจดัการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการที่บริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถามี) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถามี) 

ราคาสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ  
ที่บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรยีบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ ของวันกอน
วันที่กองทุนจะไดรับชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว บริษัทจัดการ
จะติดประกาศที่บรษิัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวนัเปลี่ยนแปลง   

 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ไปยังกองทุน
ปลายทาง 

ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนยีมที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอตัราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

เง่ือนไขอืน่ ๆ  

1.บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุก
แหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เชน  
การเพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังตอไปนี้ 

1.1. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การบริการธุรกรรมที่ใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสทัง้หมดหรือบางสวน เชน 

- การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเครื่องถอนเงนิอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถามี) 

- บริการธนาคารทางโทรศพัท (telebanking) (ถามี) 

- อินเทอรเน็ต (Internet) (ถามี) 

- สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต 

โดยการใหบรกิารดงักลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

1.2. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามท่ีสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหทำได 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพ่ือประโยชนแกกองทุนโดยรวม โดยบริษทัจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วัน กอนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ชในการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจดัการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืน
แกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซือ้คืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวในรายละเอียดโครงการ 
(ถามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนนิการ 

 ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว 
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรอืตอชื่อเสียงหรอืตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีท่ีสวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงาน
อ่ืนใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ  
ที่เก่ียวเนื่องกับหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย 
ประกาศ ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตางๆ ทั้งน้ีโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
ทุกราย ทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ 
ใหสามารถกระทำได  
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3.  การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบรษิัทจัดการใชบรกิารของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบรษิัทจัดการ บริษัทตองกระทำ
ดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมไีวไดของกองทนุรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
จะเปลีย่นใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกลาว ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดงักลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม 

(1) บรษิทัจัดการอาจเปดใหบริการซือ้ขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนนุการ
ขายหรอืรับซื้อคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงนิคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน  

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

CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามท่ีหนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไป
ตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client 
Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจัก
ตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทราบ 
โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
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ซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และ
การทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวย
วาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ 
FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ”) 

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

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะ
เปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสอง
กรณ ีคือ 

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทนุตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
ทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน)  
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนทีเ่ขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ี
เก่ียวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ  
เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ  
ตามขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

 



-39- 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเตมิ เพ่ือยืนยันหรอืพิสจูนทราบความเก่ียวของ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวใน
แบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลท่ีเคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเกีย่วของ (ในกรณี
ที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนนิการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ 
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงน้ีแลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำ
ขอเปดบัญช ี  

(1)  ไมรับคำสั่งซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงนิลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมข้ึน หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 
การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ี
เก่ียวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ี
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว
ขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูล
ของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

9. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีท่ี บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรอืควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัท
จัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการราย
เดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัท
จัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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10. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บรษิทัจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพัน
ของผูดูแลผลประโยชนทีไ่ดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรอืลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษทัจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทนุรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 

 
 

 
 
 
 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัตางประเทศ 80,213,932.97  35.56  

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย 7,652,983.81  3.39  

  หรือบริษัทเงนิทุนเปนผูออก/สั่งจาย/รับอาวัล/คำ้ประกัน     

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ 137,304,741.69  60.87  

  ลงทุนได (Investment grade)     

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ำกวาอันดับที่ -   -   

  สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    

มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

สดัสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 0% NAV 
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ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม 

    ความนาเชื่อถือ ราคาตลาด 

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   45,228,153.55 
พันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทย 

ธนาคารแหงประเทศไทย   34,985,779.42 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 1,629,407.73 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) A-(TRIS) 6,002,164.74 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 21,411.34 

หุนกู บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) A(TRIS) 10,130,638.50 

หุนกู บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) A-(TRIS) 6,042,102.42 

หุนกู บริษัท บางจากคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) A-(TRIS) 11,984,312.16 

หุนกู บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) A+(TRIS) 6,909,689.78 

หุนกู บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) A-(TRIS) 11,930,360.72 

หุนกู บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) A(TRIS) 12,980,904.12 

หุนกู บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) A+(TRIS) 2,218,988.71 

หุนกู บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) A-(TRIS) 3,534,808.34 

หุนกู บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) A(TRIS) 8,949,934.41 

หุนกู บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) A(TRIS) 9,936,875.20 

หุนกู บริษัท ลีสซิง่ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด AAA(FITCH) 4,925,675.85 

หุนกู บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 5,875,081.13 

หุนกู บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) A(TRIS) 10,134,279.66 

หุนกู บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน) A-(TRIS) 10,097,907.20 
หุนกู ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 

ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
A(TRIS) 9,869,725.70 

หุนกู ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอ 

A(TRIS) 11,783,457.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio 

มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี ้ 1.7363 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 225,171,658.47 99.83 
 พันธบัตรรัฐบาล   

   อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 34,985,779.42 15.51 
   อายุคงเหลือมากกวา 1 ป 45,228,153.55 20.05 
 เงินฝากธนาคาร 1,650,819.07 0.73 
 หุนกู   

   อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 29,414,500.71 13.04 
   อายุคงเหลือมากกวา 1 ป 113,892,405.72 50.49 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอื่น ๆ 393,034.04 0.17 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 225,564,692.51 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผกูพนั 

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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รายละเอียด อตัราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                 0.72 1,628,178.26 1,629,407.73 

 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                         0.01 21,407.00 21,411.34 

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                          0.00 0.00 0.00 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 0.73 

 
1,650,819.07 

พันธบัตรรัฐบาล 
   

 
กระทรวงการคลัง                                                                                      20.05 45,000.00 45,228,153.55 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย                                                                                 15.51 35,000.00 34,985,779.42 

 
                รวมพันธบตัรรัฐบาล 35.56 

 
80,213,932.97 

หุนกู 
   

 
ทรสัตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิว
เอชเอ พรีเม่ียม โกรท                       

4.38 10,000.00 9,869,725.70 

 
ทรสัตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี ้

5.22 11,672.00 11,783,457.79 

 
บรษิัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)                                                                      4.49 10,000.00 10,130,638.50  
บรษิัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกดั (มหาชน)                                   2.68 6,000.00 6,042,102.42  
บรษิัท บางจากคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                             5.31 12,000.00 11,984,312.16  
บรษิัท บานป ูจำกัด (มหาชน)                                                3.06 7,000.00 6,909,689.78  
บรษิัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                                                                       5.29 12,000.00 11,930,360.72  
บรษิัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                           5.75 13,000.00 12,980,904.12  
บรษิัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)                                                              0.98 2,168.00 2,218,988.71  
บรษิัท แผนดินทอง พรอ็พเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน)                                         

1.57 3,500.00 3,534,808.34 

 
บรษิัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                            3.97 9,000.00 8,949,934.41  
บรษิัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                 4.41 10,000.00 9,936,875.20  
บรษิัท ลีสซ่ิงไอซบีีซี (ไทย) จำกัด                                                                  2.18 5,000.00 4,925,675.85  
บรษิัท เอพี (ไทยแลนด) จก.(มหาชน)                                            2.60 5,794.00 5,875,081.13  
บรษิัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                        4.49 10,200.00 10,134,279.66  
บรษิัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                  4.48 10,000.00 10,097,907.20 

 
                รวมหุนกู 60.87 

 
137,304,741.69 

อ่ืน ๆ 
    

 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                                               2.66 6,000,000.00 6,002,164.74 

                  รวมอื่น ๆ 2.66   6,002,164.74 

รวมเงินลงทุน 99.83   225,171,658.47 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ 0.17   393,034.04 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 100   225,564,692.51 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุน 

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปน

สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทนุ 
 
 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลคา 

 ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565 
 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปน
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทนุ 
 
 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจายเงินปนผล 

 ขอมลู ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565 
 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปน
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทนุ 
 
 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทนุอัตโนมัติ 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2555 

 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปน
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทนุ 
 
 

 

ตารางเปรยีบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 
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ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2555 

 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปน
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผูถือหนวยลงทุนกองทุนภายใตการบริหารจัดการ 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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ผูถอืหนวย (ราย) สัดสวน(รอยละ) 

2  72.6370  

 
 

 

 

 รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 


