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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)  
 

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

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH GOVERNMENT BOND RMF 

ชื่อยอโครงการ     : LHGOVRMF  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 2 พฤศจิกายน 2555 

วันที่จดทะเบียน     : 28 พฤศจิกายน 2555 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 
 
 

ประเภทของกองทุน  : กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพของ 
ผูถือหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพยอ่ืนที่ไมขัดตอกฎเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะเนนการลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ออกโดยภาครัฐ เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือพันธบัตร
หรือตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผู
อาวัล หรือผูค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือจะ
พิจาณาลงทุนในตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกลาวเปน Subordinated Debt จะตองไดรับอันดับความนาเช่ือถือของตราสาร 
(Issue rating) อยู ในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น รวมทั้งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือใหความเห็นชอบ   

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุน (Hedging) ซึ่งพิจารณา
จากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย 
ทิศทางอัตราดอกเบี้ย คาใชจายในการปองกันความเสี่ยง เปนตน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุน
เฉพาะที่มีลักษณะเปนตราสารหนี้ทีผู่ออกมีสิทธิในการบังคบัไถถอนคืนกอนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผูถือมีสิทธิ
เรียกใหผูออกชำระหน้ีคืนกอนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราที่ผันแปร
ตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน และไมมีการกำหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิงกับ
ปจจัยอางอิงอื่นเพ่ิมเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง 
(hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) ที่แฝงอยูในธุรกรรม structure note ที่เปน puttable / 
callable bond เทานั้น 

ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted 
securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) และตราสารแหง
หนี้ทีไ่มไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) 

ส่วนขอ้มูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
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กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) เฉพาะ
กรณีท่ีตราสารแหงหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน
เทานั้น 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป ไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

กองทุนนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการออมและลงทุนตอเนื่องระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ออกโดยภาครัฐหรือรัฐบาลค้ำประกัน 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 1,100 ลานบาท    

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป 

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชีปแรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

   ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1)    ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร 

2) ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตราสาร 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรพัยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาว
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
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 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย 
และกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรพัยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

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

ทั้งน้ี การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ดวยเหตุอ่ืน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสวนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคนื หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเนนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ออกโดยภาครัฐ หรือรัฐบาลค้ำ
ประกัน รวมท้ังลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้  กอนการลงทุนจะมีการวิเคราะหความนาเช่ือถือของผูออกตราสารหนี้โดย
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทดวย ดังนั้นกองทุนจึงความเสี่ยงในการผิดนดัชำระหนี้ของผูออกตราสารในระดับต่ำ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงนิ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินและตลาดทุน ผลประกอบการของ
บริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายของตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากไมสามารถขายตราสารทุนไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะ

และนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความ

เสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนงึถึงผลประโยชนสูงสุดของ

ผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

 

 
บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเง่ือนไขขอจำกัดและสถานการณที่
เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา
แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคญั  

กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตรเพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือบริหารและจัดการความเสี่ยง
สภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสาร
ที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  รายละเอียด 
ดังนี้ 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุน
รวม 
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1.  การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

 
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 
 
เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 
 
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รบัไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทนุรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน

อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปน

หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

 

2.  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ

ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว

เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียน ณ วันท่ีไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่

สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
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1) การลงทุนในหนวยลงทนุไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปน
เทจ็ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนหลักประกัน 

5) ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน มิฉะนั้นผูถือหนวยลงทุนตองคืนสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่เคยไดรบัภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนตองชำระเงินเพิ่ม
และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

6) กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทนุนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 
55 ปบริบูรณ เพ่ือไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนด ผู
ถือหนวยตองชำระเงนิเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

7) ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

7)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 
 
 
 
 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไมสามารถโอนได 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทกุครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดย
ทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 



กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตรเพ่ือการเลี้ยงชีพ  7 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่ เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
 
 
 

 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

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

รายชื่อกรรมการ 

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

 

ขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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รายชื่อผูบริหาร 

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

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

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

รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 

-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

-ประกาศนยีบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   

รุน 154/2554  

-TEPCOT รุนที่ 6 

-ผาน CFA ระดับ II 

 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด  

-บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 

 

-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
แหงประเทศไทย (AFET)  

-บลจ. วรรณ จำกัด  

 

-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

-บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือทีอ่ยูอาศยั 

-กรรมการผูอำนวยการ 

-รองประธานเจาหนาที่บรหิารฝาย
การลงทุน  

-กรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่ลงทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 

-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 

-ปรญิญาตร ีเกียรตนิิยม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑติ, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-ผาน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

 

-บลจ. ทหารไทย จำกัด 

 

 

 

-บลจ. ทหารไทย จำกัด 

 

 

 

-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 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 

-ธนาคารสแตนดารด ขารเตอร 
ประเทศไทย 

 

-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

Fund Department) 

-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหนี ้
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  

-ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้  

คณุพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปริญญาโท Information System 
London School of Economics 
(LSE)  

-ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  

-ปริญญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตร
และบัญชี City University, 
London 

-CFA 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส 

 

-บลจ. เอ็ม เอฟ ซี  

 

-บลจ.วรรณ จำกัด 

-บลจ.ซไีอเอ็มบี-พรนิซเิพิล จำกัด 

 

-บลจ.ซไีอเอ็มบี-พรนิซเิพิล จำกัด 

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ 

-ผูจัดการกองทุนอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 

-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 

-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 

-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝาย
ตางประเทศ 

คณุสมประสงค แซจิว -ปริญญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-ปรญิญาตร ีสาขา การเงนิ 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตนิิยมอันดับ 2 

-ผาน CISA ระดับ l 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

-บลจ. ธนชาติ ฮีสปริง จำกัด 

-บลจ. บางกอก แคปปตอล จำกัด 

-บล. ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) 

-ผูจัดการกองทุน 

-ผูจัดการกองทุน 

-ผูจัดการกองทนุ 

 

-นกัวิเคราะห 

คณุพลสินธุ กิจมั่นถาวร -ปรญิญาโท Master of Science 
in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-ป.ตรี เศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

-CFA 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 

-ผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

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

-ผาน CFA ระดับ I 

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

-บมจ. ไทยศรปีระกันภัย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 

-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 

คณุพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล -ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 

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

ผาน CFA ระดับ II 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

 

-บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 

-กองทุนประกันสังคม 

-ธนาคารกรงุไทย 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารหนี ้

-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 

-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทนุ 

-เจาหนาทีอ่าวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 

 

-ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 

-ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

-บล. อาร เอช บี จำกัด 

 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  

-นกัวิเคราะห  

-นกัวิเคราะหอาวุโส  
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

ใบอนุญาตินกัวิเคราะห
ปจจัยพืน้ฐาน 

ผาน CFA ระดับ I  

Certificate in Quantitative 
Finance (CQF) 

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   

(*นอกจากหนาที่ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบริษทัจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตรเพ่ือการเลี้ยงชีพ  11 

 
 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดงันี้ ไมมขีอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา
แลวแตกรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 
2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 
       แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 
 

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

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรับฝากหรือผูออก 
ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   
4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ฐับาล
เปนประกัน  

ไมเกิน 20% 
หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมี
ภาระผูกพันมีภมูลิำเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit 
rating แบบ national scale 

5 ตราสารทีม่ีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

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
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต
วันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

6 ทรัพยสินดังนี้ 
6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.1.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่
ผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. 
ตางประเทศท่ีไดรบัอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. 
ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.1.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
6.1.3  เปนตราสารที่มลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

6.1.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
6.1.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดย

มีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ 

≤ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มี
ลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูมี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน 
บุคคลดังน้ี 
6.1.3.3.1   บุ ค คลตามข อ  5 .2 .3 .1  –  

5.2.3.9 
6.1.3.3.2   ส ถ าบั น ก าร เงิ น ระ ห ว า ง

ประเทศท่ีประเทศไทยเปน
สมาชิก 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมี
ลั กษ ณ ะท ำน อ งเดี ย วกั บ
บุคคล ตามขอ 6.1.3.3.1 – 
6.1.3.3.2        

6.1.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน 
นับแตวันท่ีลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบ
ของ regulated market 

6.2  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 
6.3  ธุรกรรมดังน้ี ที่คูสญัญามี credit rating อยูในระดับ 
investment grade 

6.3.1  reverse repo 
6.3.2  OTC derivatives 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 

7 ทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 
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สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททกุบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกนัหรือ
การเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะ                 
กวา 
(1)  25% หรือ 
(2) นำ้หนักของทรัพยสินที่ลงทุน ใน benchmark  
+ 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสนิดังนี้ ไมมขีอกำหนดเก่ียวกับ group limit  
                   1. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

สวนที่ 3 : อตัราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

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

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

2 ทรัพยสินดังนี ้
2.1 ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน 
2.2 derivatives หรือ SN ที่มี underlyling เปนตราสารตามขอ 
2.1 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 20% 

3 
  

ทรัพยสินดังนี ้

3.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการ
ใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที่
กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออก
ตราสารได2.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

3.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA  
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในประกาศ   
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต       
และการอนญุาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

3.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  

3.4  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 
 

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

6 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวน
การลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่
คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แต
ไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที่มลีักษณะครบถวนดังนี้ 

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

6.2  มี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 
 

7 หนวย CIS ไมเกิน 20% 
8 derivatives ดังน้ี 

8.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงที่มีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตอง
มีจำนวนหุนของบริษัทรวมกัน <25% ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐตางประเทศ) 

2 .1   ไม เ กิน  1  ใน  3 ของมู ล ค าห น้ีสิ นท างการ เงิน 
(financial liability)*ของผูออกตราสารรายน้ัน ตามที่
เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด ทั้ งนี้  ในกรณี ท่ีผูออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำ
มูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคา
หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดย
ขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการ
เผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมี
หนี้สินทางการเงนิตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 
ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้
ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออก
ตราสารไดมี การ ย่ืนแบบ  filing ในลักษณ ะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณา
เปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตรา
สารที่ออกใหมและมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา 
investment grade หรือไมมี credit rating ให บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและ
เสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผู
ออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณา
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

เปนรายโครงการ 
(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
สมาชิก 
11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF 
หรือ 
   กองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทนุดังน้ี 
(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี  
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

หมายเหตุ : 
* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน 
International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เปนตน 
** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในคร้ังแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 1.61 0.17123 0.17116 0.17118

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.11 0.02408 0.02407 0.02407

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.16 0.10702 0.10769 0.10805

 ● คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกินรอยละ 0.50 0.01152 0.01705 0.01458

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.50 ไมมี ไมมี ไมมี

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) 0.00655 0.00605 0.00634

- คาจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00134 0.00123 0.00091

- คาใชจายในการจัดทาํ จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย 0.00360 0.00131 0.00000

- คาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00003 0.00846 0.00733

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท่ีประมาณการไมได

   - ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 2.14 0.31385 0.31997 0.31788

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย 0.00000 0.00000 0.00000

รายการท่ีเรียกเก็บ
รอยละของมูลคาทรพัยสินท้ังหมดของกองทุนตอป

ตามโครงการ
เรียกเก็บจริง

ไมมี

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

 

หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนาซื้อ 
ขายหลกัทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

       2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพ่ิมเติม
โครงการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ท้ังนี้ เปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด
โครงการและตามหลักเกณฑท่ีสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

       3) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 2.14 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถอืหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจกิายน 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเกบ็ รอยละของมลูคาซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 25645 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
            (Front-end-fee) 

1.07 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
            (Back-end fee) 

1.07 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
(Switching fee) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นเขา 
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 

- สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ 
- สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ 

1.07 
 

ไมม ี
1.07 
1.07 
1.07 

ยกเวน 
 

ไมม ี
ยกเวน 
ยกเวน 

ข้ันต่ำ 200 บาท 

ยกเวน 
 

ไมม ี
ยกเวน 
ยกเวน 

ตามเงื่อนไข 

ยกเวน 
 

ไมม ี
ยกเวน 
ยกเวน 

ตามเงื่อนไข 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
ตามที่นาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 

หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
  2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
  3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

 
 
 

  นโยบายการจายเงินปนผล : ไมม ี

  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 

 ดัชนีชี้วัด/อางองิ (Benchmark) :  

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับ 

1) ดัชนี ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป รอยละ 30 

2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond อายุ 3-7 ป รอยละ 50 
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3) อัตราเฉลี่ยดอกเบีย้เงินฝากประจำ 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทย
พาณชิย และธนาคารกสิกรไทย รอยละ 20 สำหรับเปนเกณฑมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลบังคับของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทนุที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทนุสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทนุได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : ไมกำหนด  

มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไมกำหนด 

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

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันท่ีที่สั่งซื้อและขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
ของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเชค็เพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูล
โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวัน 
เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน   

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 
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 วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนตั้งแตเวลา
เริ่มทำการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อ
ขาย ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชี
กองทุน)   

การสั่งซ้ือหนวยลงทนุภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท้ังนี้ เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

 วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วธิกีารขายหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1)  ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยระบุเปนจำนวนเงิน และกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหนวยลงทุน” 
และ “คำขอเปดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนครั้งแรก) 
หรือเอกสารอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการยอมรบัหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชำระเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนท้ังจำนวนใหบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยสามารถสงคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุนดังกลาวไดในทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ 

การสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวย
ลงทุนที่คำนวณจากมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคำนวณ และ
เปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

การสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขาย
หนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทนุที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไป เปนเกณฑในการคำนวณและ
เปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ทั้งน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองลงลายมือช่ือในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือแบบฟอรม หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเปนหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหนวยลงทุน หรือเปน
หลักฐานในการแสดงตนเพ่ือการทำธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพ่ือใชในการตรวจสอบลายมือ
ช่ือของผูถือหนวยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผูถือหนวยลงทุน 

(2) ผูสั่งซื้อสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงนิโอน เช็ค ดราฟต หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได
ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการ หรือสำนักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รบัคำสั่งซื้อเทานั้น ในกรณีที่เปน
เช็คหรือดราฟต จะตองขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” ท่ีบริษัทจัดการ
เปดข้ึน 
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บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขท่ีบัญช ี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

(3)  ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในครัง้แรก ไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อน้ันๆ ทันที พรอมทั้งแจงผูสั่งซื้อ หรือดำเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจงผูสั่งซื้อทาง
โทรศัพทหรือดวยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น โดยผูลงทุนที่จะสั่งซื้อตองกรอก
รายละเอียดในคำสั่งซื้อใหมเพ่ือสงใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(4)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อทางไปรษณียภายใน 7 วันทำการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณราคาขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(6)  การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซือ้หนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2. วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท  

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

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

4. วธิกีารขายหนวยลงทุนโดยผานบริการธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกสอื่น ๆ  

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

5. การซือ้หนวยลงทุนแบบตอเนื่อง 

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

ผูลงทุนที่ประสงคจะลงทุนเปนรายงวด สม่ำเสมอ โดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ
กำหนดขึ้นเพื่อซื้อหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนประจำ จะตองกรอกคำขอใชบริการดังกลาวไดที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน 

6. การขายหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถอืหนวยลงทุนในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการขายหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนใน
อนาคต โดยไมถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการขายหนวยลงทุนดังกลาวเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึง
วิธีการขายหนวยลงทนุนั้นๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซต ของบริษัทจัดการ 

 ราคาขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจาก
ผูดูแลผลประโยชนแลว 

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรบัการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกัน
และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวย
ลงทุน 
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(2)    ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

3.3 กรณียกเวนใหโดยผอนคลายสัดสวนการถือหนวยลงทุนหรือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข ซึ่งไดแก กรณีที่เปนการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพท่ีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกลาวตอเนื่องจาก
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหนวยลงทุนที่รองรับการโอนเงินดังกลาว 

ใหถือวาบุคคลที่มีความสัมพันธกนัดงัตอไปนี้เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ก) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติภิาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรง
หรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทัง้หมดหรอืความเปนหุนสวนทั้งหมด   

(ค) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ที่ไมใชกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อ
ในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันทำการขายหนวยลงทนุ 

 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

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

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 
 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทนุขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
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 วิธกีารรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่
จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 การรบัซือ้คืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

(1)   ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ 
ในระหวางเวลาเปดทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จนถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุน โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิที่ผู
ถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ที่รับคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุไวเปนหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขาย
คืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ระบุไวในคำขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ  ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

(3)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำนวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

(4)  บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูหนวย
ลงทุน หากถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนน้ัน ๆ 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(6)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
บรษิัทจัดการกอนเทานั้น 

(7)   การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคนืจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 
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 การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท  

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

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานอนิเตอรเน็ต (Internet) 

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

 การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนใน
อนาคต เชน วิ ธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคาน เตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท 
(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic 
Teller Machine) เปนตน โดยไมถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน 

ทุกวันทำการ 

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคนื 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทนุไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ ใน
ระหวางเวลาเปดทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจนถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบรษิัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนภายหลังปดการเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทำการ  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือ
เว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

 การขายคืนหนวยลงทุน 

ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการรับซื้อคืน หรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการขายคืนและการรับ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยจะปด
ประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันดำเนินการดังกลาว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแหง พรอมทั้งลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงนิคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนใหตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคไว
ในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคำสั่งขาย  
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หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (ในกรณีที่มีความ
ประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรือการรับเงนิคาขายคืนหนวยลงทุน โดยการโอน
เขาบัญช)ี  

หากเปนบัญชีธนาคารท่ีเปดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคำขอเปด
บัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเปนบัญชีธนาคารท่ีเปดในเขตตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชเปนบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/
ผลประโยชนอื่นๆ ได 11 ธนาคารเทานั้น ไดแก  

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

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)  

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารท่ีกลาวมาขางตนนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
โดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงิน
ดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการ
อ่ืนใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมในการโอนเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกำหนด โดยตัดจายจากจำนวนเงินท่ีจะโอนเขาบัญชี
นัน้ๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบ โดยจะ
ติดประกาศแจงใหทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพร
ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

4) วิธีการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวหรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาเห็น
วาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บรษิัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน  

- วิธีการอื่นๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะนำเงนิคาขาย
คืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของ
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กองทุนปลายทาง สำหรับเกณฑการคำนวณตนทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพแตละครั้ง 
จะใชวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย (Average Cost) หรือตามหลักเกณฑอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือหนวยงานที่เก่ียวของกำหนด 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งอยูภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใตการบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน และ/หรือกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งอยู
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ ตามกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือชองทาง
บริการอื่น/วิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในรายละเอียดโครงการ เร่ืองวันและเวลาในการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือ
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) (ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับไดท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนนุการขายหรือ
รับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืน ท่ีบริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติมในอนาคต) พรอมเอกสารประกอบการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ภายหลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา (ถามี) ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อเจาหนาที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนวาถูกตองแลว เจาหนาที่จะสง
มอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานตอไป 

เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ไมได เวนแตบรษิัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพออก อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชน
ทางภาษ ีดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใตการ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน มายังกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 
โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน เมื่อเจาหนาที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนวาถูกตองแลว เจาหนาที่จะสงมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานตอไป 

เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ไมได เวนแตบรษิัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 
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สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำ
ขอเปดบัญชกีองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับ
การเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
เปนอยางอ่ืน 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนาและหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 

บริษัทจดัการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการท่ีบริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทัง้เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดตามเง่ือนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการท่ีบริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะแจงวันเร่ิมทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรอืรับซื้อคืน รวมทัง้เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการที่
บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการของวันกอนวันท่ี
กองทุนไดรับชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการของวันท่ีกองทุน
ไดรับชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 
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 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. ในกรณีท่ีจำนวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยน มากกวาจำนวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาท่ี
ปรากฎอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการ และชองทางในการใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานที่ตดิตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ือความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืน
แกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวในรายละเอียด
โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

4. ในกรณีที่มีเหตุใหตองเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือโอนยายหนวย
ลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมี
คำสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวยผลประโยชนทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต
วันที่ไดรับคำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการในเรื่องดังกลาวจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

  ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเหน็วาการสัง่ซื้อดังกลาว 
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 440,475,660.85         80.44              

(ข) ตราสารท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย 70,984,862.82          12.96              

หรือบรษัิทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ 47,290,845.38          8.64                

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                         -                 

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง 999,535.83

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 64,971,430.42

เงินฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห AAA(FITCH) 50,242,568.50

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 20,742,294.32

หุนกู บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 1,977,796.24

หุนกู บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 4,961,981.95

หุนกู บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 4,803,476.20

หุนกู บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) AA(TRIS) 3,980,845.95

หุนกู บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 6,862,435.58

หุนกู บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 20,746,979.94

หุนกู บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) AA-(TRIS) 2,951,676.87

หุนกู ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท A(TRIS) 1,005,652.65  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอยีดตัวตราสารและอนัดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio 
มูลคา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 0% NAV 
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อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุน/ (บาท)

หนวย

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 3.79 20,740,480.89 20,742,294.32

                รวมเงินฝากธนาคาร 3.79 20,742,294.32

ธนาคาร อาคารสงเคราะห 9.18 50,000,000.00 50,242,568.50

                รวมบัตรเงินฝาก 9.18 50,242,568.50

กระทรวงการคลัง 68.58 360,200.00 375,504,230.43

ธนาคารแหงประเทศไทย 11.87 65,000.00 64,971,430.42

                รวมพันธบัตรรัฐบาล 80.44 440,475,660.85

ทรัสตเพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 0.18 1,000.00 1,005,652.65

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 0.36 2,000.00 1,977,796.24

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 0.91 5,000.00 4,961,981.95

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0.88 5,000.00 4,803,476.20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 0.73 4,000.00 3,980,845.95

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 1.25 7,000.00 6,862,435.58

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 3.79 21,000.00 20,746,979.94

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 0.54 3,000.00 2,951,676.87

                รวมหุนกู 8.64 47,290,845.38

102.05 558,751,369.05

รายการคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -2.05 -11,198,409.81

100 547,552,959.24มูลคาทรัพยสินสุทธิ

เงินฝากธนาคาร

บัตรเงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาล

หุนกู

รวมเงินลงทุน

รายละเอียด

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตรเพ่ือการเล้ียงชีพ 0.8900
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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มูลคาตามราคาตลาด %NAV

558,751,369.05 102.05

พันธบัตรรัฐบาล

  อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 112,274,323.75 20.50

  อายุคงเหลือมากกวา 1 ป 328,201,337.10 59.94

เงินฝากธนาคาร 70,984,862.82 12.96

หุนกู

  อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 8,982,138.32 1.64

  อายุคงเหลือมากกวา 1 ป 38,308,707.06 7.00

-11,198,409.81 -2.05

547,552,959.24 100

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 
บริษัทจดัการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมลูกอนตัดสินใจลงทุน 

 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
1 80.1403  

 
 

 

 

รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 


