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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2567)  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH FLEXIBLE FUND 

ชื่อยอโครงการ     : LHFL 

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม   : 18 กุมภาพันธ 2556 

วันที่จดทะเบียนกองทุน     : 6 มีนาคม 2556 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน    : ทุกวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 
 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสมแบบไมกำหนดสัดสวนการลงทนุในตราสารแหงทุน  ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนที่มีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปจจัยพื้นฐานดี ตราสารแหงหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารแหงทนุจะมีสดัสวนตั้งแตรอยละ 0 - 
100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนและกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสม
กับสภาวการณและการคาดการณลงทุนในแตละขณะ เพื่อสรางผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นเปนสำคัญ 

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

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไมลงทนุในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือตรา
สารท่ีเสนอขายในตางประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted securities) ตรา
สารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาที่
สามารถลงทุนได (non – investment grade) และตราสารหนี้ ท่ีไม ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated 
Securities)  

ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาท่ีสามารถลงทุนได (non – investment grade) 
เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเทานั้น 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน  

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน จากการลงทุนในตราสารแหงทุน และตราสารแหงหนี้ ใน
ประเทศ โดยมีเปาหมายที่จะสรางผลตอบแทนที่ด ีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

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

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม  
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 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

 จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 1,235,186,502.41 บาท    

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 28 กุมภาพันธ ของทุกป 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนยัสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

 1) ความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ 

     2) ความผันผวนของราคาตราสารทุนที่กองทุนลงทุน 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดงัตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคดิเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน

หนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต

รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่ งท่ี รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดย
ไดรบัความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงัน้ี 
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1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

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

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

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

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 

 
 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ  

ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยาง

ตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสดัสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับ

สภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง: บรษิัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

จากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตดัสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือ

หนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุนทำสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือ
อัตราดอกเบี้ย เปนตน หากกองทุนคาดการณผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน นอกจากน้ันการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนา อาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงของกองทุนไดทั้งหมด และอาจมีตนทุนอยูบาง ทำใหผลตอบแทน
โดยรวมของกองทุนลดลง รวมทั้งกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหสถานการณอยางสม่ำเสมอ และจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยงใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา หรือแตละสถานการณ เพ่ือใหการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอง และในการลดความเสีย่งของคูสัญญา กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น หรือ
ธนาคารพาณิชย และจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญากอนทำสัญญารวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงนิของ
คูสัญญาอยางตอเนื่อง 

 
 
  
 
บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และ
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – 
ADLs)   

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

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรอืไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและ
สถานการณที่เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลอง
ใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตาม
หลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบรหิารและจัดการความเสี่ยงสภาพดาน
คลองกับชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การ
กำหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ 
หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการจะเพ่ิมเติมการใชเครื่องมือบริหารและ
จัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสนิสุทธดิวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

1. บรษิทัจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมลูคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการซือ้
ขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ Partial swing pricing 
โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและ
คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขาย
ทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน เปนตน ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจาก
ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง
ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่
เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

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

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

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

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มี
การใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ใน
วันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชำระดวยเชค็ที่เรียกเก็บไมไดน้ัน ไมไดรับการจดัสรรหนวยลงทุน   

4. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวน
ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวย
ลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน และ/หรอืสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน 
ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  



-7- 

2. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกำหนด  

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

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่ง
ที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อำนาจอ่ืนกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพ
คลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บรษิัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การประเมินสภาพคลอง
ของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถ
ดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

3.  การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บรษิทัจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รบัไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตอ่ืุนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษทัจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
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(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนบัสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

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

หมายเหตุ บรษิทัจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏบิัติตาม
ประกาศซึ่งบรษิัทจดัการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

 

 

 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี

ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทนุคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว

ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

www.lhfund.co.th 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทนุถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมท้ังลงลายมือชื่อ 
ผูโอนและผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีทีผู่รับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและ
ผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ 
ทั้งนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูรับโอนหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรยีบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

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

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที ่

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธรีองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

 บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีทีต่องมีการวางทรัพย 
 
 
 
 

 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 68 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 58,875,387,449.23 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 

 

 

 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกบัการดำเนินการของกองทุนรวม 
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รายชื่อผูบริหาร 

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

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

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

รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 
ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ์ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

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

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

คุณพิพัฒน พิศณุวงรักษ
  

-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 
 
 
 
 
 
-ธนาคารสแตนดารด ขารเตอร 
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

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

คุณพรเพญ็ ชุลีประเสรฐิ -ปริญญาโท Information System 
London School of Economics 
(LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงนิ Imperial 
College, London  
-ปริญญาตร ีสาขาการเศรษฐศาสตร
และบัญช ีCity University, 
London 
-CFA 

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝาย
ตางประเทศ 

คุณสมประสงค 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 จำกัด 
-บล. ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลติภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

คุณจิตตพิงศ มีเพียร -ป .โท  ( เกี ย รติ นิ ย ม อั น ดั บ  2 ) 
การเงินและการลงทุน, University 
of Strathclyde,  
-ป.ตร ีวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดับ I 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บรหิารสินทรัพย 

คุณพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล - ปรญิญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 

- ป.ตรี เศรษฐศาสตรการเงนิ (2 
Honor) ม.รามคำแหง 

- ผาน CFA ระดบั II 

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารหน้ี 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คุณปกรณ เกาเอี้ยน 
 

- ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ใบอนุญาตินักวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 

- ผาน CFA ระดับ I  
- Certificate in Quantitative 

Finance (CQF) 

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

- ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารทุน  

- นักวิเคราะห  
- นักวิเคราะหอาวุโส  

คุณอัครวัฒน เรืองกิตตอัคร -  ป.โท Financial Investment 
and Risk Management, 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร 

-  ป.ตรี บริหารธุรกิจระหวาง

-  บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
-  บริษัท ดีทีพีโกลบอล รทีส  
 แมนเนจเมนท จำกัด 
-   สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย 

-  ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน
ตางประเทศ   

- ผูอำนวยการฝายการบริหาร
สินทรพัย และปฏิบัติการ  

- เจาหนาที่บริหาร ฝายวิจัย  
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

ประเทศ, มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงนิ 

(FA License) 
-  REIT Manager License, 

ประเทศสิงคโปร  
-  ผาน CFA ระดบั II 

(ก.ล.ต.) 

  
 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือ
คูสัญญา แลวแตกรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 
2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไมจำกดัอัตราสวน 
2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือขอ 2.1  ไมเกิน 10% 
4 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากท่ีผูรบัฝากหรือผูออก 

ตราสารมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 
4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   
4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาลเปน
ประกัน  

ไมเกิน 20% 
หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน
ต างป ระ เท ศห รือผู มี ภ าระผู กพั น มี
ภูมิลำเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช  
credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 
5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing        
5 .2 .3   ในกรณี ท่ี เป นตราสารที่ มี กำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน                  
นบัแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันท่ี
ลงทนุ ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

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

ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
6 
 

ทรพัยสินดังน้ี 
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ
แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 
6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ SN หรือศุกูก ที่ผูออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ี
ไดรับอนญุาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ
เปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดบั investment grade 
6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 

397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่

ประเทศไทยเปนสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่ มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต
วันที่ ลงทุ น ต องขึ้ นทะเบี ยนหรือ อยู ใน ระบ บของ 
regulated market 

6.5  DW ที่ม ีissuer rating อยูในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด
จะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุ ท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน
ในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ
เชา  แลวแตกรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ท่ีจดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 
IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม
รวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจ
ทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 ทรพัยสินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 
 
สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน
หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

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

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู
ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ี MF ไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบป
บัญชี เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 
1 ป   ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ท่ี
ม ี อายุโครงการ ≥ 1 ป  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
2 
  

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

การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
หรือมีเง่ือนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แต
ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการขออนญุาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี ้

รวมกันไมเกิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 
4 securities lending   ไมเกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ

ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี ้
5.1  มีลั กษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :       

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

5 .2  มี  credit rating อ ยู ในระดั บต่ ำกว า investment grade ห รื อ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 
 

6 หนวย property ไมเกิน 15% 
7 หนวย CIS ไมเกิน 20% 
8 derivatives ดังนี้ 

8.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงที่มีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวน

หุนของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บรษิัทน้ัน 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 
 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*
ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยัง
ไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทาง
การเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงนินั้นจะตองเปนขอมูลที่มี
การเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออก



-18- 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
และเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวน
แตในกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ให พิ จารณ าเป นราย
โครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารท่ีออก
ใหมและมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade 
หรือไมมี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคา
การออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่
ผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ 
(bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 
(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 
(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มขีนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทนุใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหนวยน้ัน  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุน
ที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

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

หมายเหตุ : 

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

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทนุวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล :  

 ไมจายเงินปนผล 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :   

ดัชนีช้ีวัดของการลงทุน คือ 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) รอยละ 50  

2. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR) รอยละ 25 

3.  ผลตอบแทนของดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ป วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 25 

หมายเหตุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได  

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

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  :  ไมกำหนด  

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป  :  ไมกำหนด  

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

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

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

- บริษัทจัดการ 

-    ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

-    วิธีการอื่นๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

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

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนตั้งแตเวลา
เริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อ
ขาย ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชี
กองทุน)   

การสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวย
ลงทุนท่ีคำนวณจากมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคำนวณ และ
เปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

การสั่งซ้ือหนวยลงทนุภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผู ถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือความเหมาะสมหรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

1. วธิีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

(1) ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) หรือทางโทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในทุกวันทำการภายใน
เวลา 15.30 น. โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียม
การขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำ
สั่งซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน  

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

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปนเงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกใน
การติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

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

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

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

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

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

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 

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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักสีลม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 

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

    
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการ
สั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อ 
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทนุใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 
วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน 
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ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้
กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้
ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสัง่ซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทนุไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

 (10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสวงนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2. วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน 

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

3. วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานอนิเตอรเน็ต (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรบั
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน) 

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

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

4. ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดย
เปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

5. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1.   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
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(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการ ไดรับจากผูสัง่ซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

6. การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินทีไ่ดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อในวัน
เดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผู
ซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผู
สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสนิสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

 ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่นๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต  

รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

ไมม ี

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

รับซือ้คืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

1. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนปกติ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบรษิัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืไดทุกวันทำการ 
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งในการขายคนืหนวยลงทุนไดตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ  โดยใชราคารับซือ้คืนหนวย
ลงทนุทีค่ำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทนุ ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดใน
ใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิที่ผูถือ
หนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคนืหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีรับคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคนืหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

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

(3) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงนิที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียม
การรบัซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

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

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคนืจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

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

เมื่อบริษัทจดัการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานอินเตอรเน็ต (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนบัสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน) 
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เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

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

ระยะเวลาในการรับซื้อคนื : 

ทุกวันทำการ 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคนื : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืนและหลักฐานการขายคนืลวงหนา ไดทุกวันทำการ ภายใน 
15.30 น.  ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
หรือเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

รายละเอียดเพิม่เติม : 

ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ บริษัทจัดการจะชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหตามท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแจงความ
ประสงคไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคำสั่งขาย  

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคนืเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงนิดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคำขอเปด
บัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชเปนบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/
ผลประโยชนอื่นๆ ได 11 ธนาคารเทานั้น ไดแก  

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต 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)  
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นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กลาวมาขางตนนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
โดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงิน
ดังกลาวเขาบัญชีเงนิฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการ
อ่ืนใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมในการโอนเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกำหนด โดยตัดจายจากจำนวนเงินที่จะโอนเขา
บัญชีนั้นๆ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงใหทราบโดยจะติด
ประกาศแจงใหทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนรวมท้ังเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำหนดในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพ่ิมเตมิ วิธีการขายคืนและ
การรับเงนิคาขายคืนหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยจะ
ทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอื่นๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายหนวยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของ
กองทนุอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางซึ่งหักคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุน
ปลายทาง 

ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเปดใหบริการเฉพาะการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการเทานั้น โดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเง่ือนไขในหัวขอการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตน
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลีย่นหนวยลงทนุไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 
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กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนน้ี 
สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่
ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทนุรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน)  

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการท่ีบริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน  รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการที่
บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ท่ีสมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการของวันกอนวันที่
กองทุนจะไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ถามี) 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว บริษัท
จัดการจะติดประกาศท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง   

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1.กรณีทีก่องทุนนี้เปนกองทนุตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทนุโดยมีจำนวนหนวยลงทนุหรือมูลคาหนวย 

ลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทกุแหงของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ 

2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือ
ประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วัน กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับ
ซื้อคนืหนวยลงทุน 

3.บริษัทจัดการจะไมสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคนืแก
ผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียด
โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

 ขอสงวนสทิธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

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

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรบั
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

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

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพ่ิมเติม 

(1) บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รบัซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกีย่วของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เก่ียวของ หรือเพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนนุการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

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
บุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

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

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มี
สถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญ
ในสองกรณี คือ 
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(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงิน
ลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงนิในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่
จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทีเ่ขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงนิปนผลที่ไดรับ เปน
ตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตาม
ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  
(ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบนัการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทนุโดยรวมไดรบัประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีที่
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนนิการตามขอตกลงที่ไดระบุไวใน
คำขอเปดบญัชี   

(1)  ไมรบัคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงินลงทนุตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทนุของผูถือหนวย
ลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ท้ังน้ี ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรบัประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 
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การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

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

9. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

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

10. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
ทั่วไป 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และ
การฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำ
ขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

11. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการ
กองทนุรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

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

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได ป 2564 ป 2565 ป 2566

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.68 2.13544 1.98145 1.96992

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.11 0.02669 0.02675 0.02675

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.16 0.16016 0.15277 0.14982

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกินรอยละ 0.26 0.06158 0.13122 0.08956

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.50 ไมมี ไมมี ไมมี

- คาสอบบญัชี (Audit Fee) 0.05273 0.04091 0.03333

- คาจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00000 0.00000 0.00000

- คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย 0.00342 0.00079 0.00000

- คาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00543 0.08952 0.05623

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท่ีประมาณการไมได

   - ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 3.21 2.38387 2.29219 2.23605

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย 2.49261 1.66387 1.06507

ไมมี

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

รายการท่ีเรียกเก็บ
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป

ตามโครงการ
เรียกเก็บจริง

 
 
หมายเหตุ : 
1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถาม)ี แตยังไมรวมคา นายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน

สทุธิของกองทุนรวม 
 
 

 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
ของรอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ รอยละของมลูคาซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

เรียกเก็บจริง 
ป 2566 

 คาธรรมเนยีมการขายหนวยลงทุน  
(Front-end-fee) 

ไมเกิน 1.07 1.00 1.00 1.00 

 คาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
(Back-end fee) 

ไมม ี ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 

- คาธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา 

           
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 

 
 

ไมเกิน 1.07 

 
ไมม ี

 
 

ยกเวน  
แตตองเสียคาธรรมเนียม

การขาย (ถามี) 

ยกเวน 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม

การขาย (ถามี) 

ยกเวน 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม

การขาย (ถามี) 

ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
อัตราตามที่นาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

หมายเหตุ :   1) คาธรรมเนยีมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
  2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
  3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมกีารเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                     -                  

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 3,569,197.39        2.40                

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                     -                  

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                     -                  

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานสรุปเงนิลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 

 

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

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 3,569,197.39  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

 
 

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล 2.8800
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

มูลคาตามราคาตลาด %NAV

148,733,903.99 100.04

เงินฝากธนาคาร 3,569,197.39 2.40

หุนสามัญ 145,164,706.60 97.64

-56,602.69 -0.04

148,677,301.30 100มูลคาทรัพยสินสุทธิ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

รายละเอียดการลงทุน

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 

 

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม  

(%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      2.40 3,563,149.90 3,569,197.39  
                รวมเงินฝากธนาคาร 2.40 

 
3,569,197.39 

หุนสามัญ 
    

           หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 
   

 
บริษัท ด ิเอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                               2.15 610,000.00 3,202,500.00  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                            2.04 53,700.00 3,034,050.00  
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                                                        2.03 657,500.00 3,011,350.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จำกัด(มหาชน)                                                              3.08 163,300.00 4,572,400.00  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)                                                           0.48 35,900.00 714,410.00  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                                                           1.25 8,800.00 1,856,800.00  
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา จำกัด (มหาชน)                                                       1.13 80,600.00 1,684,540.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บริษัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน)                                                  1.01 132,100.00 1,505,940.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                  0.94 107,200.00 1,404,320.00  
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                      6.23 127,300.00 9,261,075.00  
บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                        1.88 302,800.00 2,800,900.00 

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย 
   

 
บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)                                                                     0.00 76.00 1,900.00  
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)                                1.07 7,900.00 1,595,800.00 

           หมวดธุรกิจช้ินสวนอิเลคทรอนิคส 
   

 
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)                                                        1.00 32,100.00 1,492,650.00  
บริษัท เน็กซ พอยท จำกัด (มหาชน)                                                     0.54 52,800.00 807,840.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)                                                 1.76 50,000.00 2,612,500.00  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)                                                      4.18 30,800.00 6,221,600.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                              5.51 50,100.00 8,191,350.00  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                               1.47 16,000.00 2,192,000.00  
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                      3.09 44,200.00 4,596,800.00 

           หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน 
   

 
บริษัท เชฎฐ เอเชีย จำกัด (มหาชน)                                                                   0.17 92,400.00 249,480.00 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม  
(%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บริษัท มาสเตอร สไตล จำกัด (มหาชน)                                                                 1.75 33,400.00 2,605,200.00  
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                                                0.91 120,400.00 1,348,480.00  
บริษัท เดอะคลีนิกค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)                                                     1.01 39,500.00 1,501,000.00 

           หมวดธุรกิจบริการรับเหมากอสราง 
   

 
บริษัท ซโิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)                    1.54 169,200.00 2,284,200.00 

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
   

 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                                 0.99 108,300.00 1,472,880.00 

           หมวดธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
   

 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                                                          2.83 88,900.00 4,200,525.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)                                                3.01 85,170.00 4,471,425.00  
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                                          1.92 56,445.00 2,850,472.50  
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                  1.04 48,000.00 1,548,000.00  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                           1.98 75,300.00 2,936,700.00  
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                    3.56 35,300.00 5,295,000.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   

 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                        1.02 154,000.00 1,509,200.00  
บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                              1.05 78,400.00 1,560,160.00  
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จก.(มหาชน)                                                     1.11 133,500.00 1,655,400.00  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                                                                     1.15 102,600.00 1,713,420.00  
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                             4.13 87,400.00 6,139,850.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
   

 
บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                            1.43 69,600.00 2,122,800.00  
บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)                                             5.72 137,100.00 8,500,200.00  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                           1.20 40,000.00 1,790,000.00  
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)                                                              1.08 41,700.00 1,605,450.00  
บริษัท โมชิ โมชิ รเีทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                   0.53 17,100.00 790,875.00  
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               2.39 191,979.00 3,551,611.50  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                                                    1.49 54,900.00 2,209,725.00 

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 
   

 
บริษัท ไอแอนดไอ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                    0.92 41,655.00 1,369,858.00 

           หมวดธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค 
   

 
บริษัท วอริกซ สปอรต จำกัด (มหาชน)                                                     1.20 173,100.00 1,782,930.00 

           หมวดธุรกิจส่ือและสิ่งพิมพ 
   

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                 1.67 252,852.00 2,477,949.60  

           หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
   

 
บริษัท สเีดลตา จำกัด (มหาชน)                                                                       1.17 170,100.00 1,735,020.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม  
(%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

 บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                             1.01 63,400.00 1,508,920.00  
บริษัท คาราบาวกรุป จำกัด (มหาชน)                                                                   1.17 17,200.00 1,737,200.00  
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน)                                                      3.10 137,500.00 4,606,250.00  
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)                                                                        1.25 57,400.00 1,851,150.00  
บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                            2.30 107,800.00 3,422,650.00 

                  รวมหุนสามัญ 97.64   145,164,706.60 

รวมเงินลงทุน 100.04   148,733,903.99 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ -0.04   -56,602.69 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100   148,677,301.30 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 6.23

2 บริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) CPALL 5.72

3 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 5.51

4 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 4.18

5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 4.13

6 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 3.56

7 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 3.10

8 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 3.09

9 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 3.08

10 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 3.01  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10  อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
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. 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือบริษัทนายหนา คานายหนา อัตราสวน

(บาท) (%)

1 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 274,350.30 19.08

2 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 271,788.18 18.90

3 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  174,730.99 12.15

4 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 164,559.93 11.44

5 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสท ีจํากัด (มหาชน) 126,743.81 8.81

6 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 77,568.52 5.39

7 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 55,440.77 3.86

8 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 54,063.51 3.76

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 53,275.39 3.71

10 บริษัทหลักทรัพย อินโนเวสท เอกซ จํากัด 45,780.56 3.18

11 บริษัทหลักทรัพย ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 38,843.74 2.70

12 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 34,080.13 2.37

13 บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 29,948.74 2.08

14 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 24,865.68 1.73

15 เดิมของเกาคือ บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 11,860.70 0.82

1,437,900.95 100.00รวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
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ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ขอมลู ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
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ผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
1 97.1950  

 
 

 

 

รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566  

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 

 


