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หนังสือชี้ชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม  

 
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ 

LH Global Income Retirement Mutual Fund  

 (LHGINCOMERMF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566)  

 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ)    : LH Global Income Retirement Mutual Fund 

ชื่อยอโครงการ     : LHGINCOMERMF 

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 21 กันยายน 2560 

วันที่จดทะเบียน     : 23 พฤศจิกายน 2560 

วันที่เปดเสนอซ้ือหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 
 
 
 

ประเภทของกองทุน  : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF 
 กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
นโยบายการลงทุน 
กองทนุจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ ทั่วโลก โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ 
และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณสภาวะการลงทุนในแตละขณะ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุน
หลายประเภท เชน กองทุนตราสารหน้ี และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/
REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน  

สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและตางประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือ ตราสารแหงทุน และ/หรือ ตรา
สารแหงหนี้ และ/หรือ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหนวย private equity ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือ
ใหความเห็นชอบ 

กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรีอกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  เชน การทำสัญญาฟวเจอรส 
และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอรเวิรด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อางอิงกับหลักทรัพย หรือตัวแปรอางอิงท่ีกองทุน
หลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทำใหกองทุนหลักสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง ดังนั้น กองทุนรวม
ตางประเทศ  และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ่ืน นอกจากน้ี กองทุน
รวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไมไดใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศนั้น อาจไดรรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงนิของประเทศที่กองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศไปลงทุน 

ทั้งนี้ ในการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ กองทนุอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือท่ีผูออก
ตราสารต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีตัวตรา
สาร และ/หรือที่ผูออกตราสาร (Unrated) และ/หรือหลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities)  

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
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กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทนุอาจเขาทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรม
ประเภทการให ยืมหลักทรัพย (securities lending) โดยเปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มี
ลักษณะเปนตราสารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิในการบังคับไถถอนคืนกอนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ท่ีผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออก
ชำระหนี้คืนกอนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของ
สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอื่น และไมมีการกำหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิงกับปจจัยอางอิงอ่ืนเพ่ิมเติม และ
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (derivatives) ที่แฝงอยูในธุรกรรม structure note ที่เปน puttable / callable bond เทานั้น 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนท่ัวไป ไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทนุ  

 ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนหลัก 

1) T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund 

นโยบายการลงทุน กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อ
สรางรายไดระดับสูงอยางสม่ำเสมอ ดวยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภททั่วโลก รวมถึง
ตลาดเกิดใหม 

วันที่จดทะเบียน 15 ธันวาคม 2559 

จดทะเบียนประเทศ ลักเซมเบิรก 

อายุกองทุน ไมกำหนด 

สกุลเงนิของกองทนุ ดอลลารสหรัฐ (USD) 

Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index 

แหลงขอมูลกองทุน www.troweprice.com 

Port การลงทของกองทุนหลัก 
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ผลการดำเนินงานของกองทนุหลัก 

 

หมายเหตุ 
1. ขอมูลจาก Factsheet T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2565 
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 

2) หนวยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 

นโยบายการลงทุน กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อสรางรายได
ระดับสูงอยางสม่ำเสมอในตราสารหนี้ทั่วโลก 

วันที่จดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2555 

จดทะเบียนประเทศ ไอรแลนด 

อายุกองทุน ไมกำหนด 

สกุลเงนิของกองทุน ดอลลารสหรัฐ (USD) 

Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index 

แหลงขอมูลกองทุน www.pimco.com 
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Port การลงทของกองทุนหลัก 

 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก 

 
หมายเหตุ 
1. ขอมูลจาก Factsheet PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มไิดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
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ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูลงทุนท่ีมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ ทั่วโลก ซึ่งกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยผูลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได  
รวมถึงผูทีต่องการออมผูกแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไมไดรับผลประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนดเวลา และจะตองชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร  
(ถาม)ี 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 100 ลานบาท  

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : 31 ตุลาคม ของทุกป  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชีปแรก : 31 ตุลาคม 2561 

  ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) การเปลี่ยนแปลงของราคา หรือผลการดำเนินงานของกองทุนอื่นที่กองทนุลงทุน 

2) อัตราแลกเปลี่ยน 

3) ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน 

 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรพัยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
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 การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผดินัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงัน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่
มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวน
บุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบรษิัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต
รวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคืนหนวย 
รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทนุ แลนด แอนด เฮาส จำกดั 

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

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผูจัดการกองทนุจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทนุ และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามท่ีกำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหน้ีของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเช่ือถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ก็

จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทนุใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทัผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพ่ิมขึน้หรอืลดลงไดตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทให

เหมาะสมกับสภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะ

และนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความ

เสีย่งจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ

ผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 
 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวย
ลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทนุ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอยางสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในสวนนี้ 

 
ความเสี่ยงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชำระเงินใหผู
ถือหนวยลงทุนไดตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณของประเทศคูคาที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไวอยางใกลชิด 

และสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 

 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด
ทำการของประเทศไทย ทำใหกองทุนอาจไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนลาชา 
และสงผลกระทบตอการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

 
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงจากการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำใหตอบแทนที่ไดรับมีความผันผวนตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีตนทุนที่เพิ่มข้ึนจากการทำธุรกรรมเพ่ือปองกันความ

เสี่ยงดังกลาว 

 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำใหกองทุนเสียโอกาส
ในการไดรับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลีย่นมีการเปลีย่นแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็
ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย 

และจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญากอนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงินของคูสัญญาอยาง

ตอเนื่อง 
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บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management Tools) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่เกี่ยวของในขณะน้ัน ๆ 
ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลอง
เพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการ
ดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือ
ตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือ    ไม
รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  รายละเอียด 
ดังนี้ 

1.  การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension 
of dealings) 

 
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 
 
เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงบัการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลกัทรัพยกำหนด 
 
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวา
จะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคญั 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอัน

เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน

สวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการ

เปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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2.  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหา

ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคาทรัพยสิน

ของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล

ผลประโยชน โดยบรษิัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวย

ลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินน้ันได 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
 
 
 
 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทนุซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไม
ทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนหลักประกัน 

5) ผูลงทุนจะไมไดรับสทิธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏบิัติตามเงื่อนไขการลงทุน มิฉะนั้นผูถือหนวยลงทนุตองคนืสิทธิประโยชน
ทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนตองชำระเงินเพิ่มและเบ้ียปรับ
ตามประมวลรัษฎากร 

6) กองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ป
บริบูรณ เพื่อไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนด ผูถือหนวย
ตองชำระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

6) ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ รวมทั้ง
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคูมือการลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 

7)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.lhfund.co.th 

 

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธิ 

กรณีผูถือหนวยลงทนุถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผู
ถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชพีไมสามารถโอนได 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกำกับภาษี” ทกุครั้งทีม่ีการสั่งซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในชวง
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือให
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณ ีหรือชองทางอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท 0 2128 2331-6 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอ
พิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงท่ีอยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรพัย 

  สทิธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทุนรวม 

ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบรหิารจัดการ
ของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 60,017,769,141.27 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 ผดุงสิทธิ์    กรรมการผูอำนวยการ 
2. นายพิพฒัน พิศณุวงรักษ    สายการลงทุน 
3. นายอนุวัฒน อ่ิมแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

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

 

 

 

 

 

ขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกลุ ประวัตกิารศกึษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

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

คุณพิพัฒน พิศณุวงรกัษ
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญาตรี เกียรตินยิม อนัดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑติ, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดบั I 

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

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

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

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส 
 
-บลจ. เอ็ม เอฟ ซ ี 
 
-บลจ.วรรณ จำกัด 
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 
 
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 

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

คุณยศวสุ สุธารัตนชัยพร -MBA, Finance, University of 
Tennessee, Knoxville 
Mechanical Engineering,  
-Kasetsart University (second 
class honors) 

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 



-15- 

ชื่อ นามสกลุ ประวัตกิารศกึษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-A CFA Charterholder 
-A CAIA Charterholder 

-Mechanical Engineer 

คุณสมประสงค แซจิว -ปริญญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปรญิญาตรี สาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตนิิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดบั l 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
 
-นักวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทนุ ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

คุณจิตตพิงศ มีเพียร -ป.โท (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
การเงินและการลงทุน, University 
of Strathclyde,  
-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดบั I 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารหนี ้
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คุณปกรณ เกาเอี้ยน 
 

-ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ใบอนุญาตินักวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 
ผาน CFA ระดับ I  
Certificate in Quantitative 
Finance (CQF) 

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นักวิเคราะห  
-นักวิเคราะหอาวุโส  
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 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรพัย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

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  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 
 

 

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  ก รณี มี  credit rating อ ยู ใน ระดับ  investment grade  

แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือขอ 

2.1  

ไมจำกดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผู รับฝากหรือผูออก ไมเกิน 20% 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี

รฐับาลเปนประกัน  

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนในตางประเทศ

หรือผูมภีาระผูกพันมภีูมลิำเนาอยูตางประเทศ โดย

เลือกใช credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก

จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่ เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน             

นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระ

ผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับ

แตวันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated 

market 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรพัยสินดังนี ้

6.1  ตราสารทุนที่ จดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขาย

หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อ

ขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออก

ตราสารอยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิก

ถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทย

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินทีล่งทุน 

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

หรือกฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายใน

กระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET 

หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึง

บริษัทที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิก

ถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ SN หรือศุกูก ที่

ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา

สารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. 

ตางประเทศทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดบั investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี 

≤ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มี

ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี

ภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน 

บุคคลดังนี ้

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่

ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 

ตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน 

นับแตวันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบ

ของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดั งนี้  ท่ี คู สัญ ญ ามี  credit rating อยู ในระดับ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ทีม่ีลักษณะครบถวนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนท่ีไมไดมีลักษณะกระจาย การ

ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือ

สิท ธิการเช า แล วแต กรณี  (diversified fund) ตาม

แนวทางที่สำนักงานกำหนด 

6.8 หน วย private equity ที่ จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ใน 

ระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private equity 

ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอน

หนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 หน วย infra หรือหน วย  property ของกองทุนที่ มี ลักษณะ

กระจายการลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย 

หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่

สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

 

สวนท่ี 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูง

กวา 

(1) 25% หรือ 

(2) นำ้หนักของทรัพยสินที่ลงทนุในbenchmark + 

10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรพัยสนิดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

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

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคล
ดังกลาว) เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายกุองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  
 
 

2 
  

ทรพัยสินดงันี ้
2.1  B/E หรือ  P/N ที่ มี เงื่ อน ไขห าม เปลี่ ยนมื อแต  MF ได

ดำเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตาม
วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขาย
คืนผูออกตราสารได 2.2 SN (แตไมรวมถึง SN ซึง่จดทะเบียน
กับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน
ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวน
การลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่
คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสญัญา (single entity limit)  แต
ไมรวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนท่ี 1.1 :    
อัตราสวนการลงทุนสำห รับ MF ทั่ วไป ของสวนท่ี  1 :
อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือ
คูสัญญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังนี้ 
6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงทีม่ีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ 

product limit 
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สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวนหุนของ

บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิัทน้ัน 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนตรา

สาร Basel III และศุกูกของ    ผูออก
รายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถงึตราสารหนี้
ภาครัฐไทยหรอืตราสารหนีภ้าครัฐ
ตางประเทศ) 
 

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

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหมและมี 
credit rating อยู ในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี  credit 
rating ให บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต 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. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
11. สถาบันการเงนิตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม   1. - 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 
(1 )  ก ารล งทุ น ใน ห น วย  CIS ของกองทุ นที่ มี ลั กษ ณ ะครบ ถ วน ดั งนี้   
โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุน ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหนวย
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
หนึ่ง นั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จดัตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่
ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวน
ดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชพีบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial 

Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทัง้นี้ การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา

ดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป 

ตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.50 0.64226 0.64174 0.64204 

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.10 0.03211 0.03209 0.03210 

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.50 0.26761 0.28990 0.37560 

 ● คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมม ี ไมมี ไมมี 

 ● คาใชจายอื่นๆ : - ไมเกินรอยละ 1.90 0.46864 0.59338 0.52786 

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.535 ไมม ี ไมมี ไมมี 

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) จายตามจริง 0.18291 0.16191 0.17246 

- คาจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) จายตามจริง 0.20425 0.01085 0.00000 

- คาใชจายในการจัดทำ จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย จายตามจริง 0.04255 0.00426 0.00000 

- คาใชจายอ่ืนๆ ในการดำเนินโครงการ   
  (Others Operating  Expense) 

จายตามจริง 0.03893 0.41636 0.35540 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมที่ประมาณการไมได            

   - ไมมี จายตามจริง ไมม ี ไมมี ไมมี 

รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกินรอยละ 5.00 1.41062 1.55711 1.57760 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย จายตามจริง 0.08179 0.07283 0.19634 

 
หมายเหตุ:  1)  คาธรรมเนยีมดงักลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อีกทั้งคาธรรมเนียมในเรยีก

เก็บจากกองทนุทัง้หมด ยังไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หลักทรพัย 
  2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรบัเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพิ่มเติมโครงการ  

จัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป  
  3) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทนุรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ 
รอยละของมูลคาซื้อขายตอป 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(Back-end fee) 

2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นเขา 

           
      

- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 
              
- สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ 
              
              
              
- สับเปลี่ยนขามบริษทัจัดการ 

    

 
 

2.50 
 
 
 
 

2.50 
 
 
 

2.50 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถามี) 

  
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซ้ือคืน (ถามี) 

            
            

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซ้ือคืน (ถามี) 

 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถามี) 

  
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซ้ือคืน (ถามี) 

            
            

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซ้ือคืน (ถามี) 

 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถาม)ี 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซือ้คืน (ถามี) 

 
 

เปนไปตามเงื่อนไข* 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคนื (ถามี) 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียน
กำหนด 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 
หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดยีวกัน (ถามี) 

2) อาจเรยีกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินจิของบริษัทจัดการ 
3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรบัการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบรษิัทจัดการ แตจะมีการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

ดัชนีช้ีวัด คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100%  โดยปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใต
กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซต
ของบรษิัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซือ้คร้ังแรก : 1,000.00 บาท  

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป             : 100.00 บาท  

 ชวงภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปดรับคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุน) เวลา 8.30 – 14.00 น.   

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระ
เปน เงนิโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซือ้ลงบน
ดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทนุของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ 
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปดบัญชี
กองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 
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วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวันทำการซื้อ
ถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบรษิัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการ
ขายหรอืรับซื้อคนื (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทนุรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุเปนวันทำการถัดไป 

วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสัง่ซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถา
มี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวใน
หนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนยีมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  
(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนให
ถูกตองครบถวนชัดเจน 
(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชี
กองทุน และ/หรือบัญชผีูถือหนวยลงทนุกอน 
(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจอง
ซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและ
เพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

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

ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบ่ัญชี 064-1-06608-7 

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 492-6-00046-6 
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บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

ธนาคาร ยูโอบี จำกดั (มหาชน) อาคารไทยวา เลขที่บัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว  โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปดประกาศ 
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 (5)    หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อหนวย
ลงทุน พรอมทั้งเงนิคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) 
หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทนุใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อ 
ไมวาดวยเหตใุดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทำ
การ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับ
บริษัทจดัการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ท่ีบริษัท
จัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซือ้หนวยลงทนุไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันท่ีคำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

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

2. การรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน 

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

3. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคืน) 
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เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
4. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (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 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขายหนวย
ลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณเีอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรอืไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงนิ เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีท่ีบริษัท
จัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหาร
กองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

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

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไข
ตางๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือวา
ไดรบัความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว  

การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน
แลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหตามจำนวนเงนิที่ไดรับชำระเปนเกณฑ 
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ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทนุของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซือ้โดยใชหลักการ “จองซื้อกอนได
กอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มกีารสั่งซื้อในวันเดยีวกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
หรือช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ
หนวยลงทนุโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน 

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

การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน                  : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ  : 100 หนวย 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  : ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบปกติ 

การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ทีจ่ะตอง
ศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

1. การรับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ 
ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดย
จะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการ
คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึง่เปนราคาท่ีไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทนุ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือ
ช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวย
ลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคืน
หนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคำ
ขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรบัและผูกพันตามเงื่อนไข 
และ/หรอื ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความ
ขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคนื หรือจำนวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทนุหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวา 
ผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  

ทั้งนี ้สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทนุแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคา
ทรพัยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 
“การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทนุอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู
ถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดทีบ่ริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

3. เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
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4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคืน) 

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

5. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเตมิวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะ
เปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะแจงถึงวิธีการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

ทัง้นี้ ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไมรวมคำนวณในราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุนลาสุดของกองทุนนี้ใน
วันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียมดังกลาว 

 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
 ตามท่ีระบุในโครงการ 

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ตามที่ระบุในโครงการ 

 การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผูถือหนวยลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบ โดย
ปดประกาศท่ีสำนักงานของบรษิัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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  รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

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

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการ
จัดการของบรษิัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้แรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ  
และ/หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 วิธกีารสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือ
จำนวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได
ทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการ
จะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ท่ีทำ
การของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติม
ในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการ
สับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
ใหดำเนนิการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
เปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปด
บัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น) 
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 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ซึง่เปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอำนาจ
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของมคีำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

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

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลีย่นหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ราคาสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทนุที่ใชเปนเกณฑในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะกำหนด
ราคาขายและรับซื้อคืน ดังนี้ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผล 
หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีประเด็นเก่ียวกับภาษีที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไมรวมคำนวณในราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุนลาสุดของกองทุนน้ีใน
วันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียมดังกลาว 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 
ราคาขายหนวยลงทุน จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกอนวันที่
กองทุนไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือ
คาธรรมเนยีมอ่ืนใดที่เกี่ยวของ (ถามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจดัการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกำหนด 

ในกรณีที่มีประเด็นเก่ียวกับภาษีที่เกี่ยวของกับคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไมรวมคำนวณในราคาขายหนวยลงทุน โดยใน
การเรยีกเก็บคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุนลาสุดของกองทุนนี้ในวันทำการกอน
หนาวันสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทนุในการคำนวณคาธรรมเนยีมดังกลาว 
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 เง่ือนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุน
ประสงคทีจ่ะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนยีมที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เง่ือนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน 
โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผู
ถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียดโครงการ (ถามี) 
หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำให
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

4. ในกรณีที่มีเหตุใหตองเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือโอนยายหนวยลงทุน
กองทุนรวมนี้ไปยังกอง ทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งให
บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอ่ืน 
บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทนุพรอมดวยผลประโยชนทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ไดรบัคำสั่งจาก
ผูถือหนวยลงทุน ทั้งนีเ้ปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการในเรื่องดังกลาวนจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ    

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็น
วาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดงักลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษทัจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

  ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว  
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรอืตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัท
จัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

 

 ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู 

 การแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณี
ที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ 
ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตางๆ ทั้งน้ีโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย ทั้งนี้
การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถ
กระทำได  

 การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนัน้ตองเปนทรัพยสินท่ีมีมลูคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรบั
ประโยชนจากบคุคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บรษิัทตองกระทำดวย
ความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

 การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

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

 การดำรงความเพยีงพอของเงินทุน 

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

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษทัจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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 การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม 

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

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปน
การแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) 

ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ไดตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข ตามสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือรวมถึงท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมตอไปในอนาคต 

1. บริษทัจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีระบบงานเพื่อแยกสวนของผูถือหนวยลงทุนท่ีรองรับเงนิจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกจากสวนของผูถือหนวยลงทุน
ทั่วไปของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(2)  จัดใหมีระบบงานในการจำแนกเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน แตละรายออกเปน 2 สวนดังนี้ 

(ก)  เงินสะสม 

(ข)  เงนิอื่นท่ีไมใชเงินสะสม 

(3)  จัดเก็บขอมูลของผูถือหนวยลงทุนเก่ียวกับอายุ และระยะเวลาการเปนสมาชิกหรือการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แลวแตกรณี เพื่อการนับอายุตอเนือ่ง 

2. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใดไมประสงคจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมวาทั้งหมดหรอืบางสวน ใหบริษัทจัดการ
แจงขอมูลเกี่ยวกับการเสียสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวทราบ 

3. ในกรณีผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนเงนิจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางสวนไปยังกองทุนรวมอื่น ใหสามารถทำไดโดยโอน
เงนิสะสมและเงินอื่นที่ไมใชเงินสะสมในอัตราที่เทากัน  

4. ในการเปดเผยขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ใหบริษัทจัดการระบุไวดวยวา มูลคาทรัพยสินสุทธิ
ดังกลาวไดรวมเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไวดวย 

5. บริษัทจัดการจะไมนำขอมูลในสวนของเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปรวมคำนวณเปนขอมูลเงินลงทุนและภาพรวม
อุตสาหกรรมในธุรกิจกองทุนรวม 

6. กรณีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบเงื่อนไขการไดรับสิทธิประยชนทางภาษีแลว ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆเพ่ิมเติมจากการโอนมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และนอกจากนี้ การ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) อาจมีคาใชจายแตกตางจากกองทุนรวมทั่วไปได  

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

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 



-37- 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่
บริษัทจัดการกำหนด 

ในกรณีท่ีมีประเด็นเก่ียวกับภาษีที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมการการซื้อ/ขาย/ สับเปลี่ยน (โอนยาย) หนวยลงทุน ซึ่งเปนสิทธิ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไมรวมคำนวณ
ในราคาขายหนวยลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใชมูลคาหนวยลงทุน
ลาสุดของกองทุนนี้ในวันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียมดังกลาว เพ่ือรักษาสิทธิ
ประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ชองทาง วิธีการการซื้อ/ขาย/ สับเปลี่ยน (โอนยาย) หนวย
ลงทุน และ/หรือรวมถึงบริการอื่นใดที่เก่ียวของสำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF 
for PVD)   

โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเปดเผยผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทนุ หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หนวยงานที่มอีำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการ
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 โดยตามแนวทางปฏิบัตขิองกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการฟอกเงนิดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมท้ัง
การดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

 ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา 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
รัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไป
จะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ”) 

กองทนุรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มี
ลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA  
เปนตน 
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ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 

 (1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงนิในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุน
ทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับ
ฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุน
รวมท่ีเปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรบัฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได 
และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของได บรษิัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

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

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสทิธิในสัญชาติอเมรกิันหรอืการใหขอมูลตามหัวขอท่ีกำหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน 
รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณทีี่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) 
ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บรษิัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนรายนั้นได เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
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(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมข้ึน หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

 การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีท่ี บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการ
รายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคดิตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทนุที จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให
สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บรษิัทจัดการจะดำเนินการเลกิกองทุน
รวมตอไป 

 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซือ้หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้
ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทนุรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทนุและบริษัทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปน
สวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                       -                 

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 213,131.29            1.27               

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                       -                 

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                       -                 

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ผูออก อนัดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 213,131.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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มูลคาตามราคาตลาด %NAV

2,666,940.21 15.95

เงินฝากธนาคาร 696,144.22 4.16

หนวยลงทนุ 1,970,795.99 11.79

14,578,410.00 87.19

หนวยลงทนุ 14,578,410.00 87.19

-501,799.81 -3.00

สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -501,799.81 -3.00

-22,922.83 -0.14

16,720,627.57 100

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ

สัญญาซ้ือขายลวงหนา

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเล้ียงชีพ 0.0399
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
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อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร) จํากัด 2.89 12,693.83 483,012.93

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1.27 213,064.52 213,131.29

                รวมเงินฝากธนาคาร 4.16 696,144.22

สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -3.00 11,331,405.50 -501,799.81

                รวมสัญญาซ้ือขายลวงหนา -3.00 -501,799.81

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD.                                                                  45.28 13,055.55 7,570,877.34

TROWE PRICE-DVSFD INC.                                                                              41.91 16,805.02 7,007,532.66

iShares 3-7 Year Treasure Bond ETF                                                                  1.99 77.00 332,663.91

ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF                                                                 9.80 456.00 1,638,132.08

                รวมหนวยลงทุน 98.97 16,549,205.99

100.14 16,743,550.40

รายการคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.14 -22,922.83

100 16,720,627.57

รวมเงินลงทุน

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

เงินฝากธนาคาร

สัญญาซ้ือขายลวงหนา

หนวยลงทุน

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย

           หมวดธุรกิจหลักทรัพยอ่ืนๆ

รายละเอียด

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
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ประเภทสญัญา คูสัญญา วัตถุประสงค มูลคาสัญญา

(Notional 

Amount)

% NAV วันครบกําหนด กําไล/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอรเวิรด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ปองกันความเส่ียง 808,611.00 (0.3974) 04 Nov 2022 (66,440.33)

สัญญาฟอรเวิรด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ปองกันความเส่ียง 364,190.00 (0.0808) 20 Jan 2023 (13,505.61)

สัญญาฟอรเวิรด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ปองกันความเส่ียง 1,779,704.50 (0.4252) 20 Jan 2023 (71,089.89)

สัญญาฟอรเวิรด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ปองกันความเส่ียง 2,271,480.00 0.0579 10 Feb 2023 9,683.28

สัญญาฟอรเวิรด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ปองกันความเส่ียง 6,107,420.00 (2.1557) 04 Nov 2022 (360,447.26)

สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผูถอืหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 

N/A  N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 

รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 


