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ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH FLEXIBLE RMF 

ชื่อยอโครงการ     : LHFLRMF  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 2 พฤศจิกายน 2555 

วันที่จดทะเบียน     : 28 พฤศจิกายน 2555 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 
 
 
 
ประเภทของกองทุน  : กองทุนรวมผสมแบบไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภท

รับซื้อคืนหนวยลงทุน 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทนุแบบผสม (Mixed Fund) ระหวางตราสารแหงหนี้ และตราสารแหงทนุ โดยกองทุนจะลงทุนใน
หรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก,ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให
ความเห็นชอบ ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนให
เหมาะสมตามสถานการณในแตละขณะ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเปนการกระจายการ
ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน  

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

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง
จากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสาร
แหงทุนของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำ
กวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade) และตราสารแหงหนี้ที่ ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(Unrated Securities) 

 กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade) เฉพาะ
กรณีที่ตราสารแหงหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน
เทานั้น 

 

 

 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนดิของหนวยลงทุน ดังนี้ 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

กองทุนนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการออมและลงทุนตอเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และตอบสนองผู
ลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรบัจากเงินปนผล หรือกำไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแหงทุน รวมทั้ง
ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากดอกเบี้ยหรือกำไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแหงหนี้ 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 500 ลานบาท    

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชีปแรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

  ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1)    ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร 

2) ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตราสาร 

3) ความเสีย่งจากสภาพคลองของตราสาร 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรอืทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงนิจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาว
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย 
และกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

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

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรอืเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตาม
ระยะเวลาที่ เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทนุ แลนด แอนด เฮาส จำกดั 

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

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ก็

จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทให

เหมาะสมกับสภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากไมสามารถขายตราสารทุนไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เสี่ยง  บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภท

ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน

สูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่
เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา
แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือ
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบรษิัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  

กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยง
สภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตรา
สารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือ    
ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่ งที่ รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่ งซื้อ หรือคำสั่ งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
dealings)  รายละเอียด ดังนี ้

1.  การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

 
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 
 
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรบัความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 
 
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน

อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปน

หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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2.  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบ

ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว

เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่

สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
 
 
 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสีย่งจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปน
เทจ็ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนหลักประกัน 

5) ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน มิฉะนั้นผูถือหนวยลงทุนตองคืนสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนดเวลาตามเง่ือนไขการลงทุน นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนตองชำระเงนิเพิ่ม
และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

6) กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทนุควรลงทนุในกองทุนน้ีเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 
55 ปบริบูรณ เพ่ือไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนด ผู
ถือหนวยตองชำระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

7) ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมือการลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

7)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
www.lhfund.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไมสามารถโอนได 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

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

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บรษิัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทนุรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
 
 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

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

รายชื่อกรรมการ 

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

 

 

รายชื่อผูบริหาร 

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

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

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

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

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

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

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

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

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

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

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 
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ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

คณุจิตติพงศ มีเพียร -ปริญญาโท Information System 
London School of Economics 
(LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  
-ปรญิญาตร ีสาขาการเศรษฐศาสตร
และบัญช ีCity University, 
London 
-CFA 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารหนี ้
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทนุ 
-เจาหนาทีอ่าวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 
 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นกัวิเคราะห  
-นกัวิเคราะหอาวุโส  

 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)   

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  



กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซเิบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ    12 

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิม่เตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบรษิัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 
 
สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือ
คูสัญญา แลวแตกรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราสวนการลงทุนสำหรับกองทนุท่ัวไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

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

4 เงิน ฝ ากหรือต ราส ารเที ยบ เท า เงิน ฝ าก ท่ี ผู รั บ ฝากหรือ ผู ออก 
ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน
ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผกูพันมภีูมิลำเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 

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

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5 .2 .3   ในกรณี ท่ี เป นตราสารท่ี มี กำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน             
นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี ้

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  ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
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  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่
ลงทนุ ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุน ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ
แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ SN หรือศุกูก ที่ผูออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเปน
ตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอตัราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

6.4.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 
397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ี
ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต างประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตาม
ขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต
วันที่ ลงทุ น ต องขึ้ นทะเบี ยนห รืออยู ใน ระบบ ของ 
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 ที่มลีักษณะครบถวนดังน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการ     จด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ)  

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

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ
ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

(แตไมรวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไข
เหตทุี่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

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

 
สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ
เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูง
กวา 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุนในbenchmark + 

10%  

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

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) 
เปนผูออก ผูสัง่จาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสนิที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรือ derivatives) 

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

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี ้เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการ
ใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได  ตามวิ ธีการที่
กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออก
ตราสารได2.2 SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ ท่ีกำหนดไวในประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

รวมกันไมเกิน 25% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวน
การลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่
คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไม
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III 
ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :       
อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวน
การลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single 
entity limit) 

5.2  มี  credit rating อยู ในระดับต่ำกวา investment grade หรือ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 หนวย property ไมเกิน 15% 

7 หนวย CIS ไมเกิน 20% 

8 derivatives ดังน้ี 

8.1 การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมี
จำนวนหุนของบรษิัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร Basel III 
และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตรา
สารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ตางประเทศ) 
 

2.1  ไม เกิน 1 ใน 3 ของมูลค าหนี้ สินทางการเงิน  (financial 
liability)*ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่ เปดเผยไวในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูออก
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำ
มูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และ
ในกรณีทีผู่ออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงนิตามที่เปดเผยไวใน
งบการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไม
เกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้
ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารได
มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 
2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารท่ี

ออกใหมและมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment 
grade หรือไมมี  credit rating ให  บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุน
ภายใต การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 
ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง 
เวนแตกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปนราย
โครงการ 
(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคล
ดังนี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทนุดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra 
ทีอ่อกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ท่ีออกหนวยนั้ น  เวนแต เปนหน วย property ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตัง้ข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 
6 หนวย private equity ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั้งหมดของ

กองทุน private equity  

หมายเหตุ : 

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

** รวมถึงกรณยีังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพ่ิมเติม 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.14 1.33784 1.35992 1.63506

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.11 0.02676 0.02675 0.02677

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.16 0.10703 0.10771 0.10808

 ● คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกินรอยละ 0.50 0.05584 0.05675 0.04031

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.50 ไมมี ไมมี ไมมี

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) 0.01832 0.01469 0.01248

- คาจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00000 0.00000 0.00000

- คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย 0.03743 0.00367 0.00000

- คาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00009 0.03839 0.02783

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท่ีประมาณการไมได

   - ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 3.21 1.52747 1.55113 1.81022

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย 2.88837 1.55090 1.31682

ไมมี

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

รายการท่ีเรียกเก็บ
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทนุตอป

ตามโครงการ
เรียกเก็บจริง

 

หมายเหต ุ: 1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนาซ้ือ 
ขายหลกัทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

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

       3) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ รอยละของมลูคาซือ้ขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
   (Front-end-fee) 

2.00 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
   (Back-end fee) 

2.00 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 

- คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นเขา 

      -    คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

-สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ 

-สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ  

 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00  

 

 

ไมม ี

ยกเวน 

ยกเวน 

ข้ันต่ำ 200 บาท 

 

 

ไมม ี

ยกเวน 

ยกเวน 

ตามเงื่อนไข  

 

 

ไมม ี

ยกเวน 

ยกเวน 

ตามเงือ่นไข  
     

 คาธรรมเนยีมการโอนหนวยลงทุน 
ตามที่นาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

หมายเหตุ :  1) คาธรรมเนยีมดงักลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถาม)ี 
 2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
  3) กรณีสบัเปลีย่นหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 

 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจายเงินปนผล 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับคาเฉลี่ยระหวางผลตอบแทนดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (SET Total Return Index) รอยละ 50 ผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond Index (Total Return 
Index) รอยละ 25 และผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 25 สำหรับเปนเกณฑมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลบังคับของ
โครงการจัดการกองทุนรวม 
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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 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : ไมกำหนด  

มลูคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไมกำหนด 

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

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

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

- บรษิทัจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอื่นๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูล
โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวัน 
เวลา ทำการตามปกติของบรษิทัจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน   

สำหรับผูลงทุนท่ียังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15  วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนตั้งแตเวลา
เริ่มทำการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหนวยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อ
ขาย ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชี
กองทุน)   

การสั่งซ้ือหนวยลงทนุภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผู ถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี ้เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

 วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

(1)  ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยระบุเปนจำนวนเงิน และกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “คำสั่งซื้อหนวยลงทุน” 
และ “คำขอเปดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนครั้งแรก) 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชำระเงินคา
ซือ้หนวยลงทนุทั้งจำนวนใหบริษัทจัดการ หรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน โดยสามารถสงคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุนดังกลาวไดในทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ 

การสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวย
ลงทุนท่ีคำนวณจากมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคำนวณ และ
เปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

การสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขาย
หนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทนุที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซือ้ขายหนวยลงทุนถัดไป เปนเกณฑในการคำนวณและ
เปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ทั้งนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองลงลายมือชื่อในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือแบบฟอรม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเปนหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหนวยลงทุน หรือ
เปนหลักฐานในการแสดงตนเพ่ือการทำธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพ่ือใชในการตรวจสอบ
ลายมือชื่อของผูถือหนวยลงทุนท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผูถือหนวยลงทุน 

(1) ผูสั่งซื้อสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงนิโอน เช็ค ดราฟต หรอืคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บ
เงนิไดในเขตหักบัญชีเดยีวกับบริษัทจัดการ หรือสำนักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีรับคำสั่งซื้อเทานั้น ใน
กรณีที่เปนเช็คหรือดราฟต จะตองขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพือ่จองซือ้หนวยลงทุน”  
ที่บริษัทจัดการเปดข้ึน 
บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) สำนักลมุพินี เลขที่บัญชี 889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลมุพิน ี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 
ธนาคารกสกิรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที่บัญชี 064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพิน ี เลขที่บัญชี 539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที่บัญชี 200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ัญชี 492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี ้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 
ธนาคาร ยูโอบี จำกดั (มหาชน) อาคารไทยวา เลขท่ีบัญชี 794-3-63067-8 
ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบรษิัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี ผูสั่งซื้อตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินโอน เช็ค ดราฟต หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ใหบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในเวลา 15:30 น. ของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน 

(3)  ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในครั้งแรก ไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อนั้นๆ ทันที พรอมทั้งแจงผูสั่งซื้อ หรือดำเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจงผูสั่งซื้อทาง
โทรศัพทหรือดวยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น โดยผูลงทุนที่จะสั่งซื้อตองกรอก
รายละเอียดในคำสั่งซื้อใหมเพ่ือสงใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(4)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อทางไปรษณียภายใน 7 วันทำการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณราคาขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน
การสั่งซ้ือหนวยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินคาซือ้หนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(6)  การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนทีข่ายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(7) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนหรอืตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชือ่เสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2. วิธกีารขายหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศพัท  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน 
และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง 
และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศดังกลาว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 

3. วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานอินเตอรเน็ต (Internet)  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน 
และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง 
และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบรกิาร โดยติดประกาศดังกลาว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 

4. วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานบริการธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกสอื่น ๆ  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบรกิารดังกลาว เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน 
และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง 
และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบรกิาร โดยติดประกาศดังกลาว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 
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5. การซื้อหนวยลงทุนแบบตอเนื่อง 

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน 
และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง 
และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศดังกลาว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 

ผูลงทุนที่ประสงคจะลงทุนเปนรายงวด สม่ำเสมอ โดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีบรษิัทจัดการ
กำหนดขึ้นเพ่ือซื้อหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนประจำ จะตองกรอกคำขอใชบริการดังกลาวไดที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคนื 

6. การขายหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการขายหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืนๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนใน
อนาคต โดยไมถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการขายหนวยลงทุนดังกลาวเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ถึงวิธีการขายหนวยลงทุนนั้นๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซต ของบริษัทจัดการ 

7. ราคาขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทนุที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจาก
ผูดูแลผลประโยชนแลว 

8. การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

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

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) กรณียกเวนใหโดยผอนคลายสัดสวนการถือหนวยลงทุนหรือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข ซึ่งไดแก กรณีที่เปนการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกลาวตอเนื่องจาก
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหนวยลงทุนที่รองรับการโอนเงินดังกลาว 

ใหถอืวาบุคคลที่มีความสัมพันธกันดงัตอไปนี้เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ก) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิตบิุคคลนัน้ซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรง
หรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด   

(ค) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ที่ไมใชกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
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(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผู
สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันทำการขายหนวยลงทุน 

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไมกำหนด 

มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทนุขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะเริ่มรบัซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

 วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คนืหนวยลงทุนเพิม่เติม 

การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทนุตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่
จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1)    ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำ
การ ในระหวางเวลาเปดทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จนถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื่น
ใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุน โดยใชราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดแูลผลประโยชน 

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

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิที่ผู
ถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
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ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขาย
คืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ระบุไวในคำขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนท่ีใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

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

(4)  บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผู
หนวยลงทุน หากถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทัง้นี ้สิทธิการขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทกึรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บรษิัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(6)   ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรอืรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคนืหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
บรษิทัจัดการกอนเทานั้น 

(7)   การลดจำนวนหนวยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท  

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน 
และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง 
และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศดังกลาว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานอนิเตอรเน็ต (Internet) 

บริษัทจัดการอาจเปดใหมีบริการดังกลาว เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน 
และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง 
และ/หรือประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศดังกลาว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 

4. การรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน
ในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท 
(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic 
Teller Machine) เปนตน โดยไมถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ 
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ทั้งน้ี บรษิัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรบัซื้อคนืหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษทัจัดการ  

 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน 

ทุกวันทำการ 

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคนื 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ ใน
ระหวางเวลาเปดทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจนถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื่นใดที่
บริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืน
หนวยลงทุนภายหลังปดการเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทำการ  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
หรือเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

 การขายคนืหนวยลงทุน 

ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการรับซื้อคืน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการขายคืนและการรับ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยจะปด
ประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันดำเนินการดังกลาว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแหง พรอมทั้งลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

การรับซือ้คืนหนวยลงทุน บรษิัทจัดการจะชำระเงนิคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงค
ไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคำสั่งขาย  

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี (ในกรณีท่ีมีความ
ประสงคจะรบัเงินคืนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรอืการรับเงนิคาขายคนืหนวยลงทุน โดยการโอน
เขาบัญชี)  

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคนืเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงนิดังกลาวเขาบัญชีเงนิฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคำขอเปด
บัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชเปนบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/
ผลประโยชนอ่ืนๆ ได 11 ธนาคารเทานั้น ไดแก  

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)  
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นอกเหนือจาก 11 ธนาคารท่ีกลาวมาขางตนนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
โดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงิน
ดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการ
อ่ืนใดขึ้นอยูกับดลุยพนิิจของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมในการโอนเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกำหนด โดยตัดจายจากจำนวนเงินที่จะโอนเขา
บัญชีนั้นๆ  

หากมีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบ โดยจะ
ติดประกาศแจงใหทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพร
ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็น
วาการหยุดรบัคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิม่เติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในโครงการการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะนำ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชำระคาซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง สำหรับเกณฑการคำนวณตนทนุในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
แตละครั้ง จะใชวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย (Average Cost) หรือตามหลักเกณฑอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกำหนด 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชพี ซึ่งอยูภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตการบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน และ/หรือกองทุนรวมทั่วไป ซึ่ง
อยูภายใตการบรหิารของบริษทัจัดการ ตามกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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 วิธกีารสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทนุไดทีบ่ริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือชองทาง
บริการอื่น/วิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม ตามวันและเวลาในโครงการ เรื่องวันและเวลาในการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือ
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) (ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต) พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดทีบ่รษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ภายหลังหักคาธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (ถามี) ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคำสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด เมื่อเจาหนาที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนวาถูกตอง
แลว เจาหนาท่ีจะสงมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานตอไป 

เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ไมได เวนแตบรษิัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพออก อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชน
ทางภาษี ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใตการ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือเอกสารอ่ืนใดที่บรษิทัจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 
ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืน ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 
โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดทีบ่ริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน เมื่อเจาหนาที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนวาถูกตองแลว เจาหนาที่จะสงมอบสำเนาคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานตอไป 

เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทนุลวงหนาและหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขาย
หรือรับซื้อคืน 

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการที่บริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 
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บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคนื รวมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการท่ีบริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการท่ี
บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ท่ีสมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรยีบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการของวันกอนวันที่
กองทนุไดรับชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทนุที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ทีค่ำนวณได ณ สิ้นวันทำการของวันท่ีกองทุน
ไดรับชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. ในกรณีที่จำนวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยน มากกวาจำนวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาที่
ปรากฎอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการ และชองทางในการใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลีย่นแปลง โดยติดประกาศท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
คืนแกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การ
หยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวในรายละเอียด
โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุนัน้ ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

4. ในกรณีที่มีเหตุใหตองเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือโอนยายหนวย
ลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมี
คำสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงนิลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวยผลประโยชนทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต
วันที่ไดรบัคำสั่งจากผูถือหนวยลงทนุ ทัง้นี้เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกลาวจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 
 

 
1. สิทธิประโยชนดานภาษีของผูถือหนวยลงทุน 

สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับภาษีของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะเปนไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษาประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษี
เกี่ยวกับการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการ
ยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการ
ยกเวนภาษีเงนิได สำหรับกรณีผูถือหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ไดรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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(5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 119) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ลงวันที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

(6) กฎหมายที่เก่ียวของท่ีจะมีในอนาคต และที่แกไขเพ่ิมเติม (ถามี) 
 
2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี เมื่อผูถือหนวยลงทุนได
ดำเนินการตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายกำหนดไวครบถวนแลว ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนจึงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ศึกษาและทำความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของ คูมือภาษีอากร และหนังสือชีช้วนเสนอขายหนวยลงทุนใหชัดเจนกอน
ตัดสินใจลงทนุ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางครบถวน 

(2) บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพของตนเอง ใหเปนไปตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(3) ดำเนินการคืนสิทธิประโยชนทางภาษีใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีการขายหนวยลงทุน หรือมีการลงทุนไมเปนไป
ตามเงื่อนไขในการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่กำหนดไวในกฎหมายภาษีอากร 

3. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บรษิัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู 

4. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควร
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 ทัง้นี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

5. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมทีแ่สดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรบั
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

6. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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7. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการ
ไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว  

หากบรษิัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

8. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม 

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

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อ
คนื  

9. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) 

ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนเงนิจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ได
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ตามสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือรวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติมตอไปใน
อนาคต 

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีระบบงานเพ่ือแยกสวนของผูถือหนวยลงทุนที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกจากสวนของผูถือหนวย
ลงทุนทั่วไปของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(2)  จัดใหมีระบบงานในการจำแนกเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน แตละรายออกเปน 2 สวนดังนี้ 

 (ก)  เงินสะสม 

 (ข)  เงินอ่ืนท่ีไมใชเงินสะสม 

(3)  จัดเก็บขอมูลของผูถือหนวยลงทุนเก่ียวกับอายุ และระยะเวลาการเปนสมาชิกหรือการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ แลวแตกรณี เพื่อการนบัอายุตอเนื่อง 

2. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใดไมประสงคจะลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหบริษัท
จัดการแจงขอมูลเก่ียวกับการเสียสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวทราบ 

3. ในกรณีผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนเงนิจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางสวนไปยังกองทุนรวมอื่น ใหสามารถทำไดโดย
โอนเงนิสะสมและเงินอ่ืนที่ไมใชเงินสะสมในอัตราที่เทากัน  
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4. ในการเปดเผยขอมูลมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ใหบริษัทจัดการระบุไวดวยวา มูลคาทรัพยสิน
สุทธิดังกลาวไดรวมเงินจากกองทนุสำรองเลี้ยงชีพไวดวย 

5. บริษัทจัดการจะไมนำขอมูลในสวนของเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปรวมคำนวณเปนขอมูลเงินลงทุนและภาพรวม
อุตสาหกรรมในธุรกิจกองทุนรวม 

6. กรณีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบเงื่อนไขการไดรับสิทธิประยชนทางภาษีแลว ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนจะไม
สามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆเพ่ิมเติมจากการโอนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และ
นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) อาจมีคาใชจายแตกตางจากกองทุนรวมทั่วไปได  

7. กรณีการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) จนเปนเหตุใหเกิน 1  
ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ผูถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิออกเสียงไดเพียง 1 ใน 3 
เทานั้น   

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

ในกรณีท่ีมีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมการการซื้อ/ขาย/ สับเปลี่ยน (โอนยาย) หนวยลงทุน ซึ่งเปน
สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไม
รวมคำนวณในราคาขายหนวยลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใช
มูลคาหนวยลงทุนลาสุดของกองทุนนี้ในวันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียม
ดังกลาว เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ชองทาง วิธีการการซื้อ/ขาย/ สับเปลี่ยน (โอนยาย) 
หนวยลงทุน และ/หรือรวมถึงบริการอื่นใดที่เกี่ยวของสำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ (RMF for PVD)   

โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขาย
หรอืรับซื้อคืน รวมถึงเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซือ้หนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกีย่วของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามท่ีหนวยงานท่ีมีอำนาจกำหนด 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/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
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ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

11. 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
บุคคลที่อยูในบังคบัตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมหีนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

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

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

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

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทนุคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคนืหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปน
ตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตาม
ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 
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(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลท่ีเคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ใน
กรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรอืผูถอืหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีที่
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนนิการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวใน
คำขอเปดบัญช ี  

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทนุตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงนิที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ท้ังนี ้ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึน้ หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

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

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

12. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

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

13. มาตรการเยียวยากรณีบริษทัจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมเปนการ
ทัว่ไป 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และ
การฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำ
ขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลกัเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการทั่วไป 
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14. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการ
กองทนุรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมตัจิากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือผานการแกไขเพิม่เติมตามมาตรา 129 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 
 
 

 
 

 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                           -                    

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 18,605,935.99            6.32                   

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถ -                           -                    

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ี -                           -                    

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 18,605,935.99  
 
 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถอืของตราสารทุกตัวใน Portfolio 
มูลคา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 

สัดสวนเงนิลงทุนขั้นสงูตอมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 0% NAV 
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ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ 3.6070
 

 
   
 
 
 
 
 
 

มูลคาตามราคาตลาด %NAV

294,712,738.09 100.14

เงินฝากธนาคาร 18,605,935.99 6.32

หุนสามัญ 276,106,802.10 93.82

-419,013.44 -0.14

294,293,724.65 100

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      6.32 18,598,528.43 18,605,935.99 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 6.32 

 
18,605,935.99 

หุนสามัญ 
   

           หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 
   

 
บรษิัท ด ิเอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                               1.76 1,164,600.00 5,170,824.00 

 
บรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                       1.89 112,600.00 5,573,700.00 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จำกัด (มหาชน)                                                        1.79 1,303,600.00 5,266,544.00  

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผกูพนั 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท กรงุเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                                    3.86 375,700.00 11,364,925.00 
 

บรษิัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                                                           1.97 25,500.00 5,788,500.00 
 

บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเกา จำกัด (มหาชน)                          0.94 158,700.00 2,777,250.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บรษิัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน)                                        1.00 269,800.00 2,940,820.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บรษิัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส จำกัด (มหาชน)                                                 0.62 87,600.00 1,822,080.00 

 
บรษิัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                       6.04 237,200.00 17,790,000.00 

 
บรษิัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                        1.91 600,200.00 5,611,870.00 

           หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลักทรพัย 
   

 
บรษิัท เงนิติดลอ จำกัด (มหาชน)                                                                     1.07 114,938.00 3,160,795.00 

 
บรษิัท เอเซียเสรมิกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                          0.97 81,100.00 2,858,775.00 

           หมวดธุรกิจชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส 
   

 
บรษิัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                               2.28 10,000.00 6,720,000.00 

 
บรษิัท เน็กซ พอยท จำกัด (มหาชน)                                                                   0.99 155,400.00 2,905,980.00 

 
บรษิัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จำกดั (มหาชน)                                                        1.38 78,400.00 4,057,200.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)                                                 2.12 151,000.00 6,228,750.00 

 
บรษิัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)                                                      3.92 61,000.00 11,529,000.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                       3.08 62,900.00 9,057,600.00 

 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                         1.92 321,800.00 5,663,680.00 

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                              2.22 45,200.00 6,531,400.00 

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      2.83 79,400.00 8,337,000.00  

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บรษิัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                                                0.85 231,700.00 2,502,360.00 

 
บรษิัท เดอะคลีนิกค คลินกิเวชกรรม จำกัด (มหาชน)                                  0.97 72,600.00 2,867,700.00 

           หมวดธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต 
   

 
บรษิัท ไทยประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)                                                                 1.59 312,000.00 4,680,000.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บรษิัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)                                                3.02 167,730.00 8,889,690.00 

 
บรษิัท ซัสโก จำกัด (มหาชน)                                                                         0.44 292,300.00 1,280,274.00 

 
บรษิัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                                                       1.86 98,375.00 5,459,812.50 

 
บรษิัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                             0.79 74,800.00 2,318,800.00 

 
บรษิัท บานป ูจำกัด (มหาชน)                                                                         1.86 417,600.00 5,470,560.00 

 
บรษิัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                                   2.39 187,600.00 7,035,000.00 

 
บรษิัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                    4.21 65,900.00 12,389,200.00 

 
บรษิัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด                                                 0.93 226,600.00 2,741,860.00 

  
           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกดั (มหาชน)                                                      1.34 1,028,700.00 3,950,208.00 
 

บรษิัท แลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               0.99 303,200.00 2,910,720.00 
 

บรษิัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                                                   3.17 128,500.00 9,316,250.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
   

 
บรษิัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                                                      1.48 137,300.00 4,359,275.00 

 
บรษิัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)                                                                     6.76 306,100.00 19,896,500.00 

 
บรษิัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                    3.04 208,100.00 8,948,300.00 

 
บรษิัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                     1.41 207,400.00 4,148,000.00 

 
บรษิัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)                                                         1.97 393,900.00 5,790,330.00 

           หมวดธุรกิจแฟชั่น 
   

 
บรษิัท ออโรรา ดีไซน จำกัด (มหาชน)                                            0.38 78,600.00 1,116,120.00 

           หมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
   

 
บรษิัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                      1.05 91,700.00 3,094,875.00 

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 
   

 
บรษิัท ไอแอนดไอ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                0.63 52,990.00 1,861,750.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ 
   

 
บรษิัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                        2.07 753,016.00 6,099,429.60 

           หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
   

 
บรษิัท สีเดลตา จำกัด (มหาชน)                                                      1.25 336,400.00 3,666,760.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
   

 
 บริษัท ศรนีานาพร มารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                                                        0.98 140,100.00 2,886,060.00 

 
บรษิัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                         2.05 196,500.00 6,042,375.00 

 
บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟูดส จำกัด (มหาชน)                                                              0.94 129,000.00 2,773,500.00 

 
บรษิัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                 0.83 76,700.00 2,454,400.00 

                  รวมหุนสามัญ 93.82   276,106,802.10 

รวมเงินลงทุน 100.14   294,712,738.09 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ -0.14   -419,013.44 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 100   294,293,724.65 
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ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 บริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) CPALL 6.76

2 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 6.04

3 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 4.21

4 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 3.92

5 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 3.86

6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 3.17

7 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 3.08

8 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) CRC 3.04

9 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 3.02

10 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 2.83  
 
 

             

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

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

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
-  การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตดัสินใจลงทุน 
 

 
รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 


