
-1- 

 

 

 

หนังสือช้ีชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม  

 
 
 

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 
LH Global Income Fund  

 (LHGINCOME) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 6 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2566)  

ผูลงทุนควรศกึษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH Global Income Fund 

ชื่อยอ     : LHGINCOME 

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 6 กรกฎาคม 2560 

วันที่จดทะเบียน     : 26 กรกฎาคม 2560 

วันที่เปดเสนอซ้ือหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 

 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสมตางประเทศ/ Fund of Funds ประเภทรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ ทั่วโลก  
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวม
ตางประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ  
จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณสภาวะการลงทุนในแตละขณะ โดย
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เชน กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0  
ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน สวนท่ีเหลืออาจพิจารณา
ลงทนุทั้งในและตางประเทศ โดยอาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแหงทนุ ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรอืหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทนุประกาศกำหนดหรือใหความเห็นชอบ 
กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรีอกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เชน การทำสัญญาฟวเจอรส 
และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอรเวิรด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อางอิงกับหลักทรัพย หรือตัวแปรอางอิงท่ี
กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทำใหกองทุนหลักสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง ดังนั้น 
กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ่ืน 
นอกจากนี้ กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไมไดใชเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศนั้น 
อาจไดรรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ตางประเทศไปลงทนุ 

ทั้งน้ี ในการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือ 
ที่ผูออกตราสารต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือที่ผูออกตราสาร (Unrated) และ/หรือหลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
(Unlisted Securities)  

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม  
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กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเขาทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือ
ธุรกรรมประเภทการใหยมืหลกัทรพัย (securities lending) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 
o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อยอ : LHGINCOME-R) : เหมาะกับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุน

ประเภทนติบิุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากการขายคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติ  
o ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : LHGINCOME-A) : เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภทนิติ

บุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการ
ลงทุน (Total return)  

o ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : LHGINCOME-D) : เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน โดยผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีจากเงนิปนผลดังกลาว หากปฏิบัติเปนไป
ตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

o ชนิดชองทางอเิล็กทรอนิกส : (ชื่อยอ : LHGINCOME-E) : เหมาะสำหรับผูลงทุนที่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอ่ืนที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มเติมกลุมผูลงทุนอ่ืนดังกลาวลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการไมนอยกวา 7 วัน และ
ปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปของกองทุน 
 

 ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน 

กองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีการลงทุนเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม  

กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund  

ชื่อกองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund 

นโยบายการลงทุน กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund มีวัตถุประสงค
ในการลงทุนเพ่ือสรางรายไดระดับสูงอยางสม่ำเสมอ ดวยการกระจายการลงทนุใน
ตราสารหนี้ทุกประเภททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม 

วันที่จดทะเบียน 15 ธันวาคม 2559 

จดทะเบียนประเทศ ลักเซมเบิรก 

สกุลเงนิของกองทุน ดอลลารสหรัฐ (USD) 

Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index 

แหลงขอมูลกองทุน www.troweprice.com 
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พอรตการลงทุน 

  
 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน 
 

 
 
หมายเหตุ : Factsheet กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 

 
 
 
กองทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 
 

ชื่อกองทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 

นโยบายการลงทุน กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อสราง
รายไดระดับสูงอยางสม่ำเสมอในตราสารหนี้ทั่วโลก 

วันที่จดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2555 

จดทะเบียนประเทศ ไอรแลนด 

สกุลเงนิของกองทุน ดอลลารสหรัฐ (USD) 

Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index 

แหลงขอมูลกองทุน www.pimco.com 
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พอรตการลงทุน 

 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน 
 

 
 
หมายเหตุ : Factsheet กองทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 
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กองทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 
 

ชื่อกองทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 

นโยบายการลงทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF seeks to track the investment results 
of an index composed of inflation-projected U.S. Treasury bonds with 
remaining maturities of less than five years. 

Fund launch Date  12/1/2010 

Benchmark Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 
Years Index (Series-L) 

Ticker STIP 

แหลงขอมูลกองทุน https://www.ishares.com/us/products/239450/ishares-05-year-tips-
bond-etf 

 
 
พอรตการลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 

ผลการดำเนินงานของกองทุน 
 

 
 
หมายเหตุ : Factsheet กองทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 

 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มข้ึน ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น และ
เปดโอกาสใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บรษิัทจัดการเหน็สมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล 
แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดที่มีการจายเงนิปนผลนั้น     
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร      

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทนุโครงการลาสุดเทาใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 3,000 ลานบาท 

 รอบระยะเวลาบัญชี  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 30 มิถุนายน ของทุกป 

     วันทีส่ิ้นสุดรอบบัญชีครัง้แรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมนีัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

 1) การเปลี่ยนแปลงของราคา หรือผลการดำเนินงานของกองทุนอ่ืนท่ีกองทุนลงทุน 
 2) อัตราแลกเปลี่ยน 
3) ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุคืนแกผูถอืหนวยลงทุนทีไ่ดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรบัความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจัดการ 
(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซือ้คนื
หนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทีไ่มถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนไดไมเกิน 
10 วันทำการนับตั้งแตวันทำการถัดจากวันท่ีมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทนุนั้น เวนแตไดรบัการผอนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้  
(ก) แจงผู ถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระคาขายคืนหนวยลงทุน 
ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
(ข) แจงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแล
ผลประโยชนใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดำเนินการ
ดังกลาวแทนก็ได 
(ค) ในระหวางที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนวันอ่ืน 
และมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะตองชำระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันนั้นๆ ตอไป 
 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  
การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวม 
เพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 
การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 
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บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต.  
โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงัน้ี 
1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 
2)   ไมสามารถคำนวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 
3)   มีเหตุจำเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่
มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 
ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวน
บุคคล 
 
 
การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  
แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลา
หยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน รวมถึงขอมลูโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบได ในเว็บไซต (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ 
ที่หมายเลขโทรศพัท 02-286-3484  

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงนิของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของ 

ผูออกตราสารอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม  
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ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คอืความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนม
ของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงนิ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณ
การซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทให

เหมาะสมกับสภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรอือาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภท

ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการ

บริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึง

ผลประโยชนสูงสดุของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคา
หนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานปจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอยางสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในสวนนี้ 

 

ความเสี่ยงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศท่ี
เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไม
สามารถชำระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณของประเทศคูคาที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไวอยาง

ใกลชิด และสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับ
วันหยุดทำการของประเทศไทย ทำใหกองทุนอาจไดรบัชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุน
ลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือ 

ช้ีชวน 

 

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงจาก
การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงนิบาท ซึ่งมีผลทำใหตอบแทนท่ีไดรับมีความผันผวนตาม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีตนทุนที่เพิ่มข้ึนจากการทำธุรกรรมเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำใหกองทุนเสีย
โอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปลีย่นมีการเปลีย่นแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณ
ไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย 

และจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญากอนทำสัญญา รวมท้ังติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงินของคูสัญญา

อยางตอเนื่อง 
 
 

 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

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

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวย
ลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไม รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่ งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยาง
หนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณท่ี
เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/
หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบรหิารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) การกำหนด
ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ี
สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรอืคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพ่ิมเติมการใชเคร่ืองมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพ
ดานคลองของกองทุนภายหลงัจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/
หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสดุไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

    Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการซื้อ

ขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

พิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ Partial swing pricing 

โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุน

และคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การ

ซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนที่สงผล

กระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นๆ ท่ีกระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน เปน

ตน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ

ประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง

ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินที่

ลงทุน ปจจัยอ่ืน ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช

ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่

สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมลูจากผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายใต

สถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
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5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADLs แตสามารถใช

รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรับเพ่ิม

ไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการ

พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มีการใช

เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการ

ดำเนินการใด ๆ ท่ีไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  แมหาก

ภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวย

ลงทุนที่ชำระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุ   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ

กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 
1. บรษิัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวนของ

มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold 

ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน 

(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) 

และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัท

จัดการกำหนด 

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให
สอดคลองกับกองทนุหลักหรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน  

รายละเอยีดเพิ่มเติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม
แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทนุหลักหรือกองทุนปลายทาง 
โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และหากทราบวา
กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Swing pricing แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอ่ืน
เพ่ิมเตมิได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครือ่งมือการบรหิารและจัดการความเสีย่งดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่
บริษัทจัดการกำหนดไว 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถอืหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

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

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

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการ 
จะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่
บริษทัจัดการกำหนด  

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

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่
ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งท่ีไดตามปกติในวันท่ีทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอ่ืน  
ทั้ งนี้  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอำนาจ
อื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุน
รวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการได (best effort) 
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 กรณีกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

หากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเคร่ืองมือ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให
สอดคลองกับกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุน  

รายละเอียดเพิม่เติม: 

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ
ตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเปนลำดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุน
ปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort  และ



-15- 

หากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเคร่ืองมือ Notice period แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาว
ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ชองทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดาน
สภาพคลองอ่ืนเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว 

3. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษทัจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้  ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

(1) การกระทำทีเ่ปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไม
วาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัติตามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการ
เปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามประกาศซึ่ง
บรษิัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือ
หนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสิน
นั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
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1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ

เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทนุคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได

รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย

ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวย

ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปน

เท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

www.lhfund.co.th 

 
 

 

 
 เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธิ 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บรษิัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผู
ถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

  ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อผู
โอนและผูรับโอน และย่ืนคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน ใน
กรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ เรื่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทนุ” 

(3) หลงัจากท่ีไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและผูรับโอน
หนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ ทั้งนี้ ผูรับโอน
หนวยลงทุนจะมสีิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซือ้คืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตางๆ จะจัดสงโดย
ทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี 
ทัง้นี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการซื้อหนวย
ลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทนุแลว 

บรษิัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสยีงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทนุ  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท 02-263-6000  
- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทรศพัท 02-128-2331-6 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 
ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอ
พิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททัง้หมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 61,311,304,685.90 บาท 

 
รายชื่อกรรมการ 

1. นายรัตน พานิชพันธ    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย วินัยแพทย    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน   กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย   กรรมการ 
 
 
รายชื่อผูบริหาร 
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผูอำนวยการ 
2. นายพิพฒัน พิศณุวงรักษ    สายการลงทุน 
3. นายอนุวัฒน อ่ิมแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

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

 

 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด  
-บมจ. เอฟดับบลวิดี ประกันชีวิต 
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  
 
-ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
แหงประเทศไทย (AFET)  
-บลจ. วรรณ จำกัด  
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศยั 

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

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ  -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปริญญาตร ีเกียรตินยิม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑิต, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดับ I 

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

-รองกรรมการผูอำนวยการ สาย
การลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝาย
จัดการลงทุน, (Deputy 
Managing Director, 
Investment Management 
Department) 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส, 
ผูอำนวยการฝาย Property 
Fund (Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสาร
หนี้ (Associated Director, 
Debt Capital Market)  
-ผูจัดการกองทนุตราสารหน้ี  

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

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

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ   
-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝาย
จัดการลงทุน  
 
ผูอำนวยการฝาย ฝายจัดสรร
สินทรพัยและกลยุทธการลงทุน  
หัวหนาสวน ฝายการลงทุนตราสาร
ทุน  
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

คณุพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปริญญาโท Information 
System London School of 
Economics (LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Imperial College, London  
-ปริญญาตร ีสาขาการ
เศรษฐศาสตรและบัญชี City 
University, London 
-CFA 

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุน
ตราสารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 
-Mechanical Engineer 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทนุ 
ฝายธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย 

 
 
 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

-  หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 
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2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 
 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรตกิังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธิ์พร เกษามา 

 
 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญาแลวแตกรณี 

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนท่ัวไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  

แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือขอ 2.1  ไมจำกดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสาร 

มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเปน

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนในตางประเทศ

หรอืผูมภีาระผูกพันมภีูมลิำเนาอยูตางประเทศ โดย

เลือกใช credit rating แบบ national scale 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

ประกัน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing        

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  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่

ลงทนุ ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุน ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

แกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ) 

6.3  หุนทีอ่ยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี ้        

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมี
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  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดยีวกับบุคคล ตาม
ขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต
วัน ท่ี ลงทุน ต องขึ้ นทะเบี ยนห รื ออ ยู ใน ระบบ ของ 
regulated market 

6.5  DW ที่มี 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 ที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจด
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ)  

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

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม
รวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำ
ใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.9  หนวย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.2 หรอืขอ 2.2 
ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยู 
ระหวางดำเนนิการแกไขเหตุที่อาจทำใหมกีารเพิกถอนหนวยดังกลาวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 
แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

8 ทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 7 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

 
สวนท่ี 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน
หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  
 

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

10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี ้ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
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สวนท่ี 3 : อตัราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู
ออก ผูสัง่จาย หรือคูสัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที ่MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรอื derivatives) 

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

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายกุองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดอืน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่ม ี
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรพัยสินดังนี ้

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แต
ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการขออนญุาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม) 

2.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA  
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑทีก่ำหนดไวในประกาศ   
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต       
และการอนญุาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.4  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :       อัตราสวน
การลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูออกทรัพยสนิ หรือคูสัญญา (single entity limit) 

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

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ product 
limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมีจำนวนหุนของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*ของผูออก
ตราสารรายนั้น ตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหมกอน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. 
อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตองเปน
ขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหน้ีสิน
ทางการเงินตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงนิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** 
ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืน
แบบ filing ในลักษณ ะเปนโครงการ (bond issuance program) ให
พิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหมและมี 
credit rating อยู ในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี  credit 
rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปน
รายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มลีักษณะทำนองเดยีวกับบคุคลตาม 1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทนุดังน้ี 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง    

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

นั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 

กองทุนหนึ่ง 
ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่

ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวน

ดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมอีายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

 

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

equity  

หมายเหตุ : 
* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญช ีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial 
Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 
** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 
 
ทัง้นี ้การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุวา
ดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 
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 นโยบายการจายเงินปนผล 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ :  ไมจาย แตจะมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

ชนิดจายเงินปนผล :  จาย ไมเกินปละ 12 คร้ัง 

ชนิดสะสมมูลคา  :  ไมจาย 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  :  ไมจาย 

 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล 
แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจายเงนิปนผลนั้น  

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุน 
ในอนาคต  

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผู ถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว  
ดวยวิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได เวนแตเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดไมระบุช่ือผูถือเมื่อไดรับการรองขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการท่ีตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่
ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงนิปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดนั้น 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

ขอมูลอื่น ๆ  
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 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100% 

โดยปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงนิบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใต
กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดงักลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทุน 

  1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGINCOME-R) : 1,000 บาท  

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHGINCOME-D) : 1,000 บาท  

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHGINCOME-A) : 1,000 บาท  

o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGINCOME-E) : 500 บาท 
 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป  

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGINCOME-R) : 100 บาท  

o ชนดิจายเงนิปนผล (ชื่อยอ : LHGINCOME-D) : 100 บาท  

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHGINCOME-A) : 100 บาท  

o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGINCOME-E) : 500 บาท 

 ชวงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คนืหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปดรับคำสั่ง
ซือ้หนวยลงทุน) ตั้งแตเวลา 8.30 - 14.00 น.   

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระ
เปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซ้ือหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
ของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ 

 โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 
หมายเหตุ :  
(สำหรับหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส)  
วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 
การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลกูคาท่ีทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  
โดยจำกัดการลงทุนสูงสดุไมเกิน 2,000,000 บาท ของมูลคาคงเหลือ (Outstanding Balance) 
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ตัวอยางการทำรายการซื้อ  

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

วันท่ี 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมขึ้น ทำใหมูลคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมา
รวยจะไมสามารถลงทุนเพิ่มในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท  

วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 
1,000,000 บาท ทำใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทาง
อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมเติมไดอีก 900,000 บาท  

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทนุของกองทุนเพ่ิมนอกเหนือจากมูลคาสวนที่เกิน 2,000,000 บาท 
นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทนุชนิดอื่นเพิ่มเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน (การสง
คำสั่งขายคนืสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเลก็ทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชีช้วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ 
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดท่ีบรษิัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปดบัญชี
กองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวยลงทุนจากผูถือ
หนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเร่ิมทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 14.00 
น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานใน
การซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวันทำการซื้อ
ถัดไป 

ทั้งน้ี บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรงุเปลีย่นแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บรษิัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบรษิัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งน้ี เปนไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทนุก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรบัคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 
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3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

3.1 วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย 
(ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซ้ือหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวใน
หนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมท้ังจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน 
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนให
ถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชี
กองทนุ และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจอง
ซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและ
เพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี ้

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชจีองซื้อหนวยลงทุน 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) สำนักลุมพิน ี เลขที่บัญชี 889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลุมพนิ ี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู        เลขที่บัญชี 064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพิน ี เลขที่บญัชี 539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที่บัญชี 200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที่บัญชี 492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิตี้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที่บัญชี 794-3-63067-8 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการโดยจะปดประกาศ 
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5)   หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อหนวย
ลงทุน พรอมทั้งเงนิคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) 
หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซือ้ไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันท่ีสั่งซื้อ  
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทำ
การ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทกึรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับ
บริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัท
จัดการเปนผูรับผดิชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 
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(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการ
สั่งซือ้หนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทนุไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

3.2 การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บรษิัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

3.3  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคนื) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

3.4 การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทนุแลว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบรกิาร โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4.  ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขายหนวย
ลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรบัการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

5. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจรงิหรือไมครบถวน 

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหาร
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กองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และ
ช่ือเสียงหรอืความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็น
วาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมท้ัง
เผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

5.2  บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือวา
ไดรบัความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

6. การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามทีส่ั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน
แลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหตามจำนวนเงนิที่ไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทนุของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนได
กอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทนุเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร บริษทัจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทนุ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
หรือช่ือเสียงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน 

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

2) วิธีการรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

 มูลคาขั้นต่ำในการขายคืน  

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGINCOME-R) : ไมกำหนด  

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHGINCOME-D) : ไมกำหนด 

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHGINCOME-A) : ไมกำหนด 

o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGINCOME-E) : ไมกำหนด 

 จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน   

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGINCOME-R) : ไมกำหนด  

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHGINCOME-D) : ไมกำหนด 

o ชนดิสะสมมลูคา (ช่ือยอ : LHGINCOME-A) : ไมกำหนด 
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o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGINCOME-E) : ไมกำหนด 

 

 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGINCOME-R)  : 100 บาท  

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHGINCOME-D) : 100 บาท 

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHGINCOME-A) : 100 บาท 

o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGINCOME-E) : 100 บาท 

 จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :   

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGINCOME-R)  : ไมกำหนด  

o ชนดิจายเงนิปนผล (ชือ่ยอ : LHGINCOME-D) : ไมกำหนด 

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHGINCOME-A) : ไมกำหนด 

o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGINCOME-E) : ไมกำหนด 

 การรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทนุในอนาคต 

2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

ไมม ี

3. วิธีการรับซือ้คืนหนวยลงทุน : 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินจิของผูลงทุน 

- รับซือ้คืนหนวยลงทนุแบบอัตโนมติั 

รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คนืหนวยลงทุนเพิ่มเตมิ : 

กรณีรับซือ้คนืหนวยลงทุนดุลยพินิจของผูลงทุน 

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ       :  มี 

o ชนิดจายเงนิปนผล                      :  มี 

o ชนิดสะสมมูลคา                         :  มี 

o ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  :  มี 

1. การรับซือ้คนืหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ 
ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดย
จะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการ
คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคนืหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวในหนังสือ
ช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวย
ลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคืน
หนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคำ
ขอใชบรกิารดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผกูพันตามเงื่อนไข 
และ/หรอื ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความ
ขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คนืหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวา 
ผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรพัยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขาย
คนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนตางประเทศท่ีมลีักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 
“การไมขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของ 
ผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บรษิัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ 
ผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนนุการ
ขายหรอืรับซือ้คืน) 
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เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ 
ผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเตมิวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรบั
ซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะ
เปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว ทั้งนี ้บรษิัท
จัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

กรณีรับซือ้คนืหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

o ชนดิขายคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติ      :  มี 

o ชนิดจายเงินปนผล                      :  ไมมี 

o ชนดิสะสมมูลคา                         :  ไมมี 

o ชนดิชองทางอิเล็กทรอนิกส :  ไมม ี

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุน และยินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสดุตาม
ชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทนุ และ/หรือดอกเบี้ยรับของกองทุน
รวมตางประเทศ และ/หรือเงินปนผลที่กองทุนไดรับจากกองทุนรวมตางประเทศ แลวแตกรณี โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติไมเกินปละ 12 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควรใน
งวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแตกรณี 

2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีรบัซ้ือคืนหนวยลงทุนอตัโนมัติ 

(1) ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  บริษัทจัดการจะใหมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพ่ือสับเปลี่ยนไปยัง 
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการไมจำเปนตองบอกกลาว
หรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแตอยางใด 

(2) ในการรับซือ้คืนหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะใชราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อนำเงิน
ไปซือ้หนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงนิ 
ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคนืหรือสบัเปลีย่นหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยังกองทุนอื่นได โดย
เปนไปตามเงื่อนไขระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน  

(3) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนโดยอัตโนมัติจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวนนั้น 
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 การสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอื่นๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทนุในอนาคต 

2. รายละเอยีดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงนิคาขายคืน ซึ่ง
ไดหักคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุ (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการ
จัดการของบรษิัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคนื และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2.1.  วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่ง
สับเปลีย่นหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือ
จำนวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได
ทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการ
จะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

กรณกีองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ท่ีทำ
การของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นท่ีบริษัทจัดการอาจแจงเพิ่มเติม
ในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการ
สับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
ใหดำเนนิการเปนอยางอ่ืนได 
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(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
เปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปด
บัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

2.2.วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณกีองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอำนาจ
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของมคีำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนกต็าม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึง่เปนไปตามรายละเอียดตามเง่ือนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนดงักลาว ตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

2.3 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุที่คำนวณไดภาในวันทำการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการไดรับคำสัง่สับเปลีย่นหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสบัเปลี่ยนเรียบรอย
แลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 
กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุนของวันทำการซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่กองทุนจะ
ไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) หรือจะใช
มูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุนของวันทำการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับเงนิจากกองทุนตนทาง บวก
ดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณ ี

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกำหนด 

เง่ือนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุน
ประสงคท่ีจะสับเปลีย่นหนวยลงทุนท้ังหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนยีมที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการทีบ่ริษัทจัดการกำหนด 

เง่ือนไขอืน่ ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน 
โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการทีบ่ริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษทัจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือ
ประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการ
ทกุแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก 
ผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียดโครงการ (ถามี) 
หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำให
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลีย่นกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็น
วาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว 
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนบัคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณี
ทีส่วนราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่นใดท่ีมี
อำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
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หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ 
ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย ทั้งน้ี
การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถ
กระทำได  

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนัน้ตองเปนทรัพยสินที่มีมลูคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทนุตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบรษิัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบคุคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำดวย
ความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

4. การกูยมืเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งน้ี 
หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
รายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทนุรวมตอไป 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิม่เติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี
บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงนิคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปน
การแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษทัจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

7. การทำความรูจักตัวตนของลกูคา (Know Your Client: KYC) และการพิสจูนทราบลูกคา (Client Due Diligence: 
CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทีบ่รษิัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติม
จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการ
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ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เก่ียวของ หรือเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำ
ความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน 
หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบ
ลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้ง
การดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรยีกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใน
บังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไป
จะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ”) 

กองทนุรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มี
ลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปน
ตน 

 ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คอื 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออม
ในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรบั
ฝากทรัพยสิน ผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุน
รวมท่ีเปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนบัสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได 
และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จงึเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษี
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ของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มีอยู
ในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนดของ
กฎหมายตางประเทศท่ีเกีย่วของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมรกิันหรอืการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน 
รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) 
ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกบักฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษทัจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญช ี  

(1)  ไมรับคำสัง่ซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิม่ข้ึน 
หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศท่ีเกีย่วของกำหนด) เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

10. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณทีี ่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการ
รายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคดิตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให
สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว หากบริษทัจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน
รวมตอไป 
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11. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหง
กฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรบัการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทนุรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ 
ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปน
สวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถอืหนวยลงทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม 
 

 
 
 

 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ** อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รอยละของมูลคาซื้อขาย 

 คาธรรมเนียมการขายหนวย     

ชนิดสะสมมลูคา ไมเกิน 2.50 0.30 0.30 0.30 

ชนิดจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 0.30 0.30 0.30 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเกิน 2.50 0.30 0.30 0.30 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย ไมเกิน 2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวย**     

            - คาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนเขา     
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                  ชนิดสะสมมูลคา ไมเกิน 2.50 0.30 0.30 0.30 

                  ชนิดจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 0.30 0.30 0.30 

                  ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเกิน 2.50 0.30 0.30 0.30 

                  ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.50 N/A ยกเวน ยกเวน 

            - คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 คาธรรมเนยีมการโอนหนวย ตามที่นาย
ทะเบียน 

เรียกเก็บ 

200/รายการ 200/รายการ 200/รายการ 

 คาธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน 

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ:  * โดยอาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

 ** บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม 
    ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการ 
    กำหนดทั้งน้ี อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี)  

2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
จัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

 ทั้งน้ีเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสนิสุทธิของกองทุนรวม  

4)  คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนเปนคาใชจายที่เรียกเก็บตามรายการท่ีเกิดข้ึนจริงไมสามารถประมาณการได ทั้งน้ี
คาใชจายดังกลาวไมรวมอยูในเพดานข้ันสูงของคาธรรมเนียม 

5)  การพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนดังกลาว จะพิจารณาคาใชจายในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผูถือ
หนวยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปล่ียนหนวยลงทุน, การจัดสรรหนวยลงทุน และ/หรือการทำรายการทางทะเบียน
ตามที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอ เปนตน รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระบบ Registrar, 
Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เปนตน เพ่ือใหสอดคลอง และ/หรือเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และ/หนวยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวก
ใหกับผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

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

 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                                -          

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 5,451,780.23                   16.97       

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                                -          

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                                -          

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 

 
 
 

 

 

     ประเภท                   ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร) จํากัด A+(S&P) 2,621,346.24

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 2,830,433.99  
 
 
 
 

 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 0.0206
 

 

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรบักลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 
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รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพนั 
มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 

มูลคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

                   

รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 13,446,879.28 41.86

เงินฝากธนาคาร 5,451,780.23 16.97

หนวยลงทนุ 7,995,099.05 24.89

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ 19,415,909.51 60.44

หนวยลงทนุ 19,415,909.51 60.44

สัญญาซ้ือขายลวงหนา -646,211.66 -2.01

สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -646,211.66 -2.01

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -94,285.81 -0.29

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 32,122,291.32 100  
 

          
        

อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุน/ (บาท)

หนวย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจีท ี(สิงคโปร) จํากัด 8.16 74,160.36 2,621,346.24

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 8.81 2,830,414.57 2,830,433.99

                รวมเงินฝากธนาคาร 16.97 5,451,780.23

สัญญาซ้ือขายลวงหนา

สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -2.01 26,402,251.00 -646,211.66

                รวมสัญญาซ้ือขายลวงหนา -2.01 -646,211.66

หนวยลงทุน

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD.                                                                  30.19 17,863.24 9,698,489.71

TROWE PRICE-DVSFD INC.                                                                              30.25 24,221.58 9,717,419.80

           หมวดธุรกิจหลักทรัพยอ่ืนๆ

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF                                                                      24.89 2,230.00 7,995,099.05

                รวมหนวยลงทุน 85.33 27,411,008.56

รวมเงินลงทุน 100.29 32,216,577.13

รายการคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.29 -94,285.81

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100 32,122,291.32

รายละเอียด
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วัตถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกันความเสยีง 1,203,516.00 (0.2120) 22 Jul 2022 (68,086.84)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเสยีง 4,406,935.00 (0.5272) 30 Sep 2022 (169,334.62)

สญัญาฟอรเ์วิรด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเสยีง 20,791,800.00 (1.2726) 15 Jul 2022 (408,790.20)

สญัญาทอีา้งอิงกับอตัราแลกเปลยีน USD/THB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
มูลคา ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 
 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 
 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนดิสะสมมูลคา 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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ขอมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนดิจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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       ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
 ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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       ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 
 

 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจ 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
1 42.9921 

 
 
 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 


