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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 10 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)  
 

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

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH GROWTH FUND 

ชื่อยอโครงการ     : LHGROWTH 

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 4 เมษายน 2556 

วันจดทะเบียนกองทุน     : 5 มิถุนายน 2556 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 

 

 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุนจะเนนลงทุนในหุนที่มี
อัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

สำหรับเงินทุนสวนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคารตราสารแหงหนี้ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนใบสำคัญแสดงสิทธิและ/
หรือหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ใหสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพ่ิมขึ้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัว
ลดลง หรือมีแนวโนมปรับตัวลดลง โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือตราสารที่ เสนอขายในตางประเทศตราสารทุนของบริษัทท่ี ไมได  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured 
Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งน้ีกองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ำ
กวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถ
ลงทุนได (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทนุเทานั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑ
การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอ่ืนใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกลาวเพ่ือใหเปนไป
ตามประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว 

 
 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 
o ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อยอ : LHGROWTH-R) : เหมาะกับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุน

ประเภทนิติบุคคล/สถบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
o ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : LHGROWTH-D) : เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุน

ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน โดยผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีจากเงินปนผลดังกลาว 
หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เง่ือนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

o ชนิดสะสมมูลคา (ช่ือยอ : LHGROWTH-A) : เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการ
ลงทุน (Total return) 

o ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGROWTH-E) : เหมาะสำหรับผูลงทุนท่ีทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอ่ืนที่บริษัทจัดการประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุมผูลงทุนอื่นดังกลาวลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการไมนอยกวา 7 วัน และ
ปรับปรงุในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปของกองทุน 
 

 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับจากเงินลงทุน 

ผูงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น 
และเปดโอกาสใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวด
บัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน
งวดท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น          

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

 

 กองทุนรวมนี้มจีำนวนเงินทนุโครงการลาสุดเทาใด  

จำนวนเงินทนุโครงการนี้เทากับ 1,000 ลานบาท 

 

 รอบระยะเวลาบัญชี  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป 
     วันทีส่ิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

     1) ความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ  
     2) การขาดสภาพคลองของตราสาร 
 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
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(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรอง
ขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตาง
จากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน

หนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต

รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่ งท่ี รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดย
ไดรบัความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงัน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

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

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

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

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

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

 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

ไดแก ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผูออกตราสาร อันเนื่องมาจากผลการดำเนนิงานหรือฐานะการเงินของผูออก
ตราสารที่ไดรับผลกระทบจากความสามารถทำกำไรของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจายเงินปน
ผลของผูออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่ลงทุน โดยการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ
บริษัทผูออกตราสารอยางใกลชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูออก
ตราสารอยางมีนัยสำคัญก็พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

ไดแก ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กำหนดหรือชำระไมครบตาม
จำนวนทีไ่ดสัญญาไว หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น จะสงผลใหตราสารทีล่งทนุอาจมีมูลคาลดลงอยางมาก 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ก็
จะพิจารณาปรับเปลีย่นแผนการลงทนุใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) 

เปนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ ซึง่เปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถจะควบคุมได 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษทัจัดการจะจัดใหมีเครื่องมือสำหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจาก
ปจจัยตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

ดวยสภาพและขนาดของตลาดหุนของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนตลาดที่กำลังพัฒนา หุนตางๆ ที่กองทุนลงทนุอาจขาดสภาพ
คลอง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนคร้ังและปริมาณนอย ซึ่งอาจขายตราสารไมไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจ
ไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคณุภาพและมีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภท
ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะข้ึนอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 
 
 
 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

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

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

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรอืไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไม รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่ งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยาง
หนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณท่ี
เกี่ยวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา
แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.
และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/
หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 
อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบรหิารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนด
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่
สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยง
สภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

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

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและ

คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขาย

ทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนที่สงผลกระทบตอ

ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน เปนตน ซึ่ง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจาก

ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาทีส่ามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง

ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ

ทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่

เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได

ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

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

รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มี

การใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือ

ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

ไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ใน

วันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ

เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทนุท่ีชำระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุ   



-7- 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง

ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวน

ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing 

threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวย

ลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 

(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ

เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถอืหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

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

2. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการได

ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 

และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ

เปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่

บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่

ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งท่ีไดตามปกติในวันท่ีทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ

ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอื่น  

ทั้งนี้  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  

Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ

และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี

อำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง

ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 
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การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บรษิัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การประเมินสภาพคลอง

ของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต

ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถ

ดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

3. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อ
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 
กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคนืหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดใน
สาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการ
ของตนอันเน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และ 
การจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน  
3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัตติาม 

ประกาศซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทนุประเภทสถาบัน 
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บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว

เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่

สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

 

 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรบัอนุมัตจิัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสอืช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. 
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม 
แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว
ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
www.lhfund.co.th 

 

 

 
 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทนุถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนดิ
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือช่ือ 
ผูโอนและผูรับโอน และย่ืนคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบรษิัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสรจ็รับเงนิ 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

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

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

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

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 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 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท 02-470-5920 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
 

 



-11- 

 
 
 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการ
บริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 60,596,052,552.30 บาท 

 
รายชื่อกรรมการ 

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

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ ประธานกรรมการ  

2. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ กรรมการ  

3. นายอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

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

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 
Institute 
-ปรญิญาตรี บัญชีบัณฑติ , จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

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

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

คุณพิพัฒน พิศณุวงรักษ
  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 
institute 
-ปรญิญาตรี เกียรตินยิม อันดบั 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดบั I 

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

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

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงนิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยม
อันดับ 1 
-ผาน CISA ระดบั II 

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

คุณภคสนุาท จิตม่ันชัยธรรม -ปรญิญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-CFA 
-FRM 

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ   
-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายจัดการ
ลงทุน  
 
ผูอำนวยการฝาย ฝายจัดสรร
สินทรพัยและกลยุทธการลงทุน  
หัวหนาสวน ฝายการลงทุนตราสารทุน 

คณุพรเพญ็ ชุลีประเสริฐ -ปรญิญาโท Information System 
London School of Economics (LSE)  
-ปรญิญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส 
 
-บลจ. เอ็ม เอฟ ซี  
 

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ปรญิญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตรและ
บัญชี City University, London 
-CFA 

-บลจ.วรรณ จำกัด 
-บลจ.ซไีอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 
 
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จำกัด 

-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝาย
ตางประเทศ 

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

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

-ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุนตรา
สารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 
-Mechanical Engineer 

คุณสมประสงค แซจิว -ปรญิญาโท สาขา Master of Science 
in Finance จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
-ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดบั l 

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทุน 
 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย 

 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*   

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  
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 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 
 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 
 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือ
คูสัญญา แลวแตกรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF 

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 

 

ไมจำกัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

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

 4 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออก 
ตราสารมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน
ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทนุใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมภีูมิลำเนา
อยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating 

แบบ national scale 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังน้ี 

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

5.2  เปนตราสารที่มลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        

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

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มกีำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนบัแตวันที่
ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

  

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย
สำหรับผูลงทนุทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมกีารเพิกถอนการเปนหลักทรัพย
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทท่ีอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมกีารเพิกถอนหุนออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังน้ี         

6.4.1   เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
(แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรบัอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร 
Basel III  

 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

6.4.2  มี credit rating อยูในระดบั investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมกีารเปดเผยขอมลูเปนการท่ัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน 
นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะตาม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาว
ตองเปน บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตาม
ขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต
วันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มลีักษณะครบถวนดังนี ้

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ)  

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

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แต
ไมรวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตทุี่
อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

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

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกจิการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยสินของบริษัททกุบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน
หรือการเขาเปนคูสญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตรา
ใดจะสูงกวา 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสนิดังนี้ ไมมีขอกำหนดเกีย่วกับ group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนติบิุคคลดังกลาว) เปนผู
ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ 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  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
หรือมีเง่ือนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แต
ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

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 : อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี ้

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสนิ หรือคูสญัญา (single entity 
limit) 

5.2  มี credit rating อยูในระดับตำ่กวา investment grade หรือ 
ไมมี credit rating 

6 หนวย property ไมเกิน 15% 

7 หนวย CIS ไมเกิน 20% 

8 derivatives ดังนี ้

8.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ 
product limit 

สวนที ่4 : อัตราสวนการลงทุนทีค่ำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวนหุนของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดราย
หนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*ของผู
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีลาสุด ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม
กอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด 
บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงนิดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้น
จะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตรา
สารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวน
แตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารท่ีออกใหมและ
มี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี credit 
rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ใน
ลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปนราย
โครงการ 



-19- 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 
1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

 

 

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

หนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี โดย

ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

 

5 หนวย property ของกองทุนใด 

กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่

ออกหนวยน้ัน เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวน

ดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 



-20- 

ขอมูลอื่น ๆ 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

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

private equity  

หมายเหตุ : 

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

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 นโยบายการจายเงินปนผล 

ชนิดสะสมมูลคาหนวยลงทุน :  ไมจาย 

ชนิดจายเงินปนผล :  จาย ไมเกินปละ 12 คร้ัง 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ :     ไมจาย 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส :  ไมจาย 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยการพิจารณาจายเงิน
ปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบรษิัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การจายเงนิปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงนิปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว 
ดวยวิธีการทีเ่หมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือ
หนวยลงทุนชนิดไมระบุช่ือผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายใน
ชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะ
ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงนิปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดนั้น 

 
 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 
 
 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ (SET Total Return Index) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยาง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเก่ียวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซตของบรษิัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผาน
การประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 
 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

  1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHGROWTH-A) : ไมกำหนด 

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHGROWTH-D) : ไมกำหนด 

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGROWTH-R) : ไมกำหนด 

o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGROWTH-E) : ไมกำหนด 
 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป 

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHGROWTH-A) : ไมกำหนด 

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHGROWTH-D) : ไมกำหนด 

o ชนดิขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : LHGROWTH-R) : ไมกำหนด 

o    ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ช่ือยอ : LHGROWTH-E) : ไมกำหนด 
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 ชวงภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัท
จัดการเปดรับคำสั่งซือ้หนวยลงทุน) ตั้งแตเวลา 8.30 – 15.30 น.   

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

หมายเหตุ :  

(สำหรับหนวยลงทุนชนิดชองทางอเิล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาที่ทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

โดยจำกัดการลงทุนสูงสดุไมเกิน 2,000,000 บาท ของมูลคาคงเหลือ (Outstanding Balance) 

ตัวอยางการทำรายการซื้อ  

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

วันที่ 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมขึ้น ทำใหมูลคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีน้ี 
นายมารวยจะไมสามารถลงทุนเพ่ิมในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 
2,000,000 บาท  

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

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลคาสวนท่ีเกิน 
2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุใน
หนังสือช้ีชวน (การสงคำสั่งขายคืนสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

2)  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ  ในคำ
ขอเปดบัญชีกองทนุพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 
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2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรบัคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทนุจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอก 
ใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทนุ)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการท่ีกำหนดให
เปนวันทำการซื้อถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดให
เปนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

 
3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

3.1   วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนื 

(1)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) หรือระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ไดตามวันและเวลาระบุไวใน
หนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซ้ือหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนมูลคาท่ีรวม
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปด
บัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ 
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทนุ โดยชำระเปน เงนิโอน เช็ค ดราฟต หรอืวิธีอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. 
แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลง
บนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชี
กระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) สำนักลมุพินี เลขที่บัญชี 889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารควิเฮาส ลมุพินี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 
ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที่บัญชี 064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 200-3-03485-3 
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บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 
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 จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขทีบ่ัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการโดยจะ
ปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณทีีผู่สั่งซื้อหนวยลงทนุชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเปนเชค็ หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรยีกเก็บเงนิไดในวันท่ี
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตใุดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหนวยลงทนุใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย
ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
รายการสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน 
จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการ
ใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะ
เพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะ
อนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุน
จำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา
การสั่งซื้อดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทนุของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

3.2  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอน
วิธีการใชบริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ 
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่ม
ใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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3.3 การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)  
วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานอินเตอรเนต็ (Internet)(บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบรษิัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน) 
 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมรีายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใชบรกิาร และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัตติาม โดยปดประกาศ ณ 
ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ
โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3.4  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ  
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 
 

4. ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำ
การขายหนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมใน
การขายหนวยลงทุน (ถามี) 

5. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทนุเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไม
ครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการ
ฟอกเงนิ เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อ
หนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ท้ังนี้
เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่
บริษัทพิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 
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5.2  บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ 
วิธีการเงื่อนไขตาง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

5.3 การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ผูสั่งซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการทีก่ำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5.4 สำหรับชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนช่ัวคราว/
ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำ
การกอนการใชสิทธิปดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและเว็บไซต
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว  

6. การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทนุตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับ
ชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินทีไ่ดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุน
ของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผู
สั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน 
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตาม
สัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

2) วิธีรับซื้อคืน   

 มูลคาขั้นต่ำในการขายคืน 
o ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : LHGROWTH-A) : ไมกำหนด 
o ชนิดจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHGROWTH-D) : ไมกำหนด 
o ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อยอ : LHGROWTH-R) : ไมกำหนด 
o   ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ชื่อยอ : LHGROWTH-E) : ไมกำหนด 

 จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  
o ชนิดสะสมมูลคา (ช่ือยอ : LHGROWTH-A) : ไมกำหนด 
o ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : LHGROWTH-D) : ไมกำหนด 
o ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อยอ : LHGROWTH-R) : ไมกำหนด 
o   ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (ชื่อยอ : LHGROWTH-E) : ไมกำหนด 

 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  
o หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา   : ไมกำหนด 
o หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล              : ไมกำหนด 
o หนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  : ไมกำหนด 
o หนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  : ไมกำหนด 
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 จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

 
 การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 
  - บริษทัจัดการ 
  - ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
  - วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
 
   รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกภายใน 30 วันทำการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

 
กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
o หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา   : ไมมี  
o หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล              : ไมม ี
o หนวยลงทุนชนิดขายคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติ  : มี 
o หนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  : ไมม ี

 
วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนอตัโนมัติ 
1. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุนและมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแต
กรณ ี
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนที่มีรายชื่ออยูตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ของวันที่รบัซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตินั้น ตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนท่ี 

 ผูถือหนวยลงทุนถือตอจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณได
เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนเกณฑในการคำนวณรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับเงนิตามมูลคาหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจากมูลคาหนวยลงทุนนั้นอาจตองถูกหักคาใชจายท่ี
เกิดขึ้น เชน คาใชจายอื่นใดที่เกิดข้ึนจริงจากการดำเนินงานดังกลาว เปนตน โดยบริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนอัตโนมัติดังกลาว ไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเปดแอล 
เอช ตลาดเงิน ที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ จะคำนวณโดยราคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดแอล เอช ตลาดเงนิ ภายใน 5 
วันทำการนับถัดไปจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
ในวันทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติกองทุนผูถือหนวยลงทุนท่ียังมิไดเปดบัญชีกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน
บริษัทจัดการจะดำเนินการเปดบัญชีกองทุนดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนอัตโนมัติโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดใหความ
ยินยอมในการดำเนินการดังกลาวแลว 
3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติจะมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลดลง โดยบริษัทจัดการจะลด
จำนวนหนวยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตินั้น 
4. บริษัทจัดการจะใชรายชื่อผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวโดยจะ
ปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อพักการโอนหนวยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวในวันทำการขายคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติ 
 

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 
o หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา   : มี  
o หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล              : มี 
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o หนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  : มี 
o หนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  : มี 

ผูลงทุนสามารถสั่งขายหนวยลงทุนไดทุกวันทำการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน ไดตั้งแตเวลา 8.30 - 15.30 น. 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทนุ ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทนุระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนของกองทุนรวม โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) 

 

วิธกีารรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน  

1. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทกุวันทำการ 
และภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน
เปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

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

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

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

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

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บรษิัทจัดการจะดำเนนิการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 
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(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคนืหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไมสามารถรับซือ้คืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนนิการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคนืหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
บริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน) 

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

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บรษิัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนกุารขายหรอืรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการโดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอัน
จะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 
 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการจะเปดใหบริการเฉพาะการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
เทานั้น โดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเง่ือนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอ
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ 
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switch in) :  

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switch in) ไดทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหนวยลงทุนตาม 
วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหนวยลงทุน 
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โดยเปนการสับเปลี่ยนจากหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนตนทาง”) มาเขา
กองทนุนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ท้ังนี้ การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปด ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในโครงการจัดการของท้ังกองทุนเปดตนทาง และกองทุนเปดปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switch out) : ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่น
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุน กระทำไดทุกวันทำการขายหนวยลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการ
เปดใหผูถือหนวยลงทุนสงสั่งคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.  

ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันท่ีบริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทนุก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทนุของกองทุน
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงนิคาขายคืน ซึ่ง
ไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายคร้ังแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปน
อยางอ่ืน 

การสับเปลี่ ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีที่เปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหลักเกณฑขางตนดวย  
เวนแตบรษิัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

1.   วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

- กรณีอัตโนมัต ิ

ในกรณีท่ีไดรับเงนิจากการรับซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ บรษิัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติของ
กองทุนทั้งหมด เพ่ือสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน เมื่อไดรับเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 

- กรณีปกติ 



-31- 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือ
สับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือชนิดของหนวยลงทุนโดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่
ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงนิที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุไมได เวนแต
บริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัต ิ 

สอดคลองกับเงื่อนไขของกองทุนเปดอ่ืนที่เปนกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนเปด
ปลายทาง 

- กรณีปกติ 

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

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน)  เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนยายการลงทุน)  

เมื่อเกิดเหตุการณการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ไปยังกองทุน
เพ่ือการออมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในกรณีดงักลาวบริษัทจัดการจะถือ
วาผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผูถือหนวยลงทุนและมอบหมายใหบริษัท
จัดการเปนผูตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพ่ือการออมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายท่ีความเสี่ยงตากวาหรือใกลเคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยไดรับยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) และ/
หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) ที่เกิดข้ึน 
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2.  วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

- กรณีอัตโนมัต ิ
สอดคลองกับเงื่อนไข วันและเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทนุเปดตนทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปดอ่ืนที่เปน
กองทุนเปดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนลวงหนาและหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการที่บรษิัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนรวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัต ิ

สอดคลองกับเงือ่นไขของกองทุนเปดอื่นที่เปนกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไข วันและเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดปลายทาง 

- กรณีปกต ิ

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลีย่นหนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3.   ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ ที่
บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ท่ีสมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุ (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

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

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา

หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให

หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวา     

ผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยัง

กองทุนปลายทาง 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการทำรายการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ

คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวย
ลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทนุไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 
เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว 
กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชใน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
คืนแกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การ
หยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

รายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการ
ดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนกังานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้ง
เผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 
 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

 
 

 

1.  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภมูิลำเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะอางอิงท่ีอยูของ
บริษัทจัดการเปนภูมลิำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีทีต่องมีการวางทรัพย 

2.  การควบรวมกองทุน 
2.1. การควบรวมกองทุนรวมตองเปนการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมท่ีอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทนุรวมตองพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูถือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวม
ดวยความเปนธรรม 

กองทุนรวมตั้งแต 2 กองทุนรวมข้ึนไปจะดำเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนรวมไดตอเมื่อไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการและขอผูกพัน ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน  
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติเสียงขางมากของโครงการแตละกองทุนรวมท่ีจะควบรวม
กองทุนรวมดังกลาว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน  
(risk spectrum) แตกตางกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษของโครงการแตละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมดังกลาว  

ในการควบรวมกองทุนไมวาจะเปนการควบรวมระหวางกองทุนปดกับกองทุนปด หรือกองทุนปดกับกองทุนเปด หากมีผลให
เกิดกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รบัโอนเปนกองทุนเปด บรษิัทจัดการจะขอมติผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอน
เพ่ือแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดดวย และหากไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนตามหลักเกณฑใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือวาไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปน
โครงการจัดการกองทุนเปดแลว ทั้งนี้ โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการ
กำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพ่ือแกไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”  

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะสงหนังสือนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุม หรือสง
หนังสือขอมติลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่กำหนดใหเปนวันสุดทายของการรับหนังสือแจงมติจากผูถือหนวยลงทุน 
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โดยเปดเผยขอมูลที่ผูถือหนวยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนอยางนอยดังตอไปนี้ใหชัดเจนไวในหนังสือนัด
ประชุม หรือหนังสือขอมติดังกลาว  

(3) สถานการณลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เปนปจจุบันกอนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะตองแสดง
รายละเอียดเปนรายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถามี) มูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทนุ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ณ 
วันทำการสุดทายของสัปดาหลาสุด และผลการดำเนินงานลาสุดของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกตางของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแลว โดยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงคของโครงการจัดการ
กองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและจากกองทุนรวม เปนอยางนอย  

(5) ข้ันตอน สาระสำคัญของการดำเนนิการในแตละข้ันตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหมหรือ
กองทุนรวมที่รับโอน  

(8) การดำเนินการเก่ียวกับการจายเงนิปนผล (ถามี) กอนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจายเงินปนผลภายหลังการควบ
รวมกองทุน (ถามี)  

(9) คาใชจายในการควบรวมกองทุน และคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจากการดังกลาวที่จะเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนและกองทุน
รวม (ถามี) เชน คาใชจายในการชำระบัญชี  

(10) ขอดีและขอเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เชน คาใชจาย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
ตองไมมีลักษณะที่เกินความจริง  

2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมไดแสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาใหสิทธิในการออกจากกองทุนรวมกอนวันที่การควบรวม
กองทุนแลวเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการให 
ผูถือหนวยลงทนุดังกลาวเปนผูถือหนวยลงทนุของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอนได  

2.3 ในชวงระยะเวลานับแตวันสงหนังสอืนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน บริษัท
จัดการอาจไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุด
รับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวได โดยการปดประกาศเรื่องดังกลาวไว ณ ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
และจัดใหมีการประกาศเรื่องดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ในชวงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณลงทุนของวันทำการสุดทายของแตละสัปดาห
ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหมีรายงานดังกลาวไว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนนุการขายหรอืรบัซื้อคืนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสำเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ  

เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควบ
รวมกองทุนไปจากรายละเอียดขางตน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แกไขหรือเพิ่มเติมดังกลาว  

3.  ขอจำกดัในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมี 
ผูถือหนวยลงทนุเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเตม็ตามจำนวนที่ถืออยู 

4. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีท่ีสวนราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่น
ใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่อง
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ 
ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย  
ทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ให
สามารถกระทำได  

5. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รบัไวน้ันตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำ
ดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทนุรวมนั้นดวย 

6. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

7. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
จะเปลี่ยนใหบรษิัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคดิตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว 
ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บรษิัทจัดการอาจขอใหสำนกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัท
จัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทนุรวมตอไป 

8. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่บริษัท
จัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปนการ
แกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
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9.  การทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือเพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: 
CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) 
และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติ
ของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตอง
ดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูล
ลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะ ๆ รวมท้ังการดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

10.  ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชขีองบุคคล
ที่อยูในบังคบัตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมถีิ่นท่ีอยูถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และ ผูซึ่งมีถิ่นท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาใน
ปจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศกำลงัดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลกัเกณฑในลักษณะที่คลายคลงึกับ FATCA 
(ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตามหลักเกณฑที ่FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหนาท่ีในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงิน
ลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอ่ืน ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาว
กอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทนุตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทนุไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำ
รายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนด
และหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
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ของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดำเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ของสหรัฐอเมรกิา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มี
อยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตามขอกำหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวในแบบฟอรม
ของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน 
รวมถึงนำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบัน
การเงิน) ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผู
ถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนนิการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคำขอเปด
บัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงบัหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงนิ ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงินท่ีชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ท้ังนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ี
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกำหนด) เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดที่ราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

 
11. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกำหนด  
ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัท
จัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึง
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 

ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิม
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
 
12. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแหง
กฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน
รวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบรษิัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอผูกพัน
ของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปน
สวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
 
 
 
 

 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได รอยละของมลูคาทรัพยสินสุทธิทัง้หมดของกองทุน 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 2.68 1.33976 1.39069 1.49876 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.11 0.03216 0.03338 0.03210 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน      

            ชนิดสะสมมูลคา ไมเกิน 0.81 0.10718 0.11148 0.19339 

            ชนิดจายเงนิปนผล ไมเกิน 0.94 0.10718 0.11148 0.19339 

            ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกิน 0.94 0.10718 0.11148 0.19339 

            ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 0.94 0.10718 0.11148 0.19339 

 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน N/A N/A N/A N/A 
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 คาใชจายในการจัดใหมผีูประกัน N/A N/A N/A N/A 

 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ จายตามจริง แตไมเกิน 0.50 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมที่ประมาณการไมได     

 คาใชจายอื่น ๆ ไมเกิน 0.55 0.00034 0.02556 0.03841 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด ไมเกิน 4.28 1.52928 1.60387 1.78424 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย จายตามจริง 2.01634 2.22827 2.06703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รอยละของมลูคาหนวยลงทุน 

 คาธรรมเนียมการขายหนวย ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย 1.07 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวย     

            - คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

            - คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นาย
ทะเบียน 

เรียกเก็บ 

200/รายการ 200/รายการ 200/รายการ 

 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ:  * โดยอาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหน้ี เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 ** บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม 
    ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ 
    กำหนดทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี)  

2)   บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
จัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

 ท้ังน้ีเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 4.28 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

4)  คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยของกองทุนเปนคาใชจายท่ีเรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไมสามารถประมาณการได ทั้งนี้
คาใชจายดังกลาวไมรวมอยูในเพดานขั้นสูงของคาธรรมเนียม 

5)  การพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนดังกลาว จะพิจารณาคาใชจายในการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
กับผูถือหนวยลงทุน อาทิ การทำรายการซ้ือ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน, การจัดสรรหนวยลงทุน และ/หรือการทำ
รายการทางทะเบียนตามท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอ เปนตน รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานตาง ๆ ที่
เก่ียวของ เชน ระบบ Registrar, Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เปนตน เพื่อใหสอดคลอง 
และ/หรือเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกำหนด และ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหบริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สัดสวนเงนิลงทุนข้ันสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรบักลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 0% NAV 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                                -          

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 26,093,833.49                  9.19         

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถ -                                -          

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ี -                                -          

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating

   ประเภท                   ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 26,093,833.49
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รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผกูพัน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
 
                         

 
 
 
 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช โกรท 5.4366
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มูลคาตามราคาตลาด %NAV

290,296,859.49 102.27

เงินฝากธนาคาร 26,093,833.49 9.19

หุนสามัญ 264,203,026.00 93.07

-6,432,502.95 -2.27

283,864,356.54 100

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย (ตอ) 
มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 9.19 26,083,291.87 26,093,833.49

                รวมเงินฝากธนาคาร 9.19 26,093,833.49

หุนสามัญ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 1.10 815,500.00 3,115,210.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 1.63 110,300.00 4,632,600.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) 1.87 1,160,700.00 5,316,006.00

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 2.89 318,800.00 8,209,100.00

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 1.13 18,400.00 3,210,800.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา จํากัด (มหาชน) 1.14 222,700.00 3,229,150.00

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4.96 202,000.00 14,089,500.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 1.59 227,400.00 4,502,520.00

บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1.01 312,500.00 2,859,375.00

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 1.91 161,646.00 5,415,141.00

บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 1.00 57,700.00 2,841,725.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 2.60 174,600.00 7,376,850.00

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1.95 295,800.00 5,531,460.00

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 0.98 42,000.00 2,772,000.00

บริษัท เน็กซ พอยท จํากัด (มหาชน) 0.48 76,700.00 1,372,930.00

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 1.37 90,200.00 3,878,600.00

บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) 0.18 178,550.00 517,795.00

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 2.71 35,400.00 7,681,800.00

           หมวดธุรกิจช้ินสวนอิเลคทรอนิคส

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

           หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ

เงินฝากธนาคาร

           หมวดธุรกิจการแพทย

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย

รายละเอียด
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รายชื่อหุนท่ีลงทุน 10 อนัดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1.94 42,000.00 5,502,000.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1.27 238,600.00 3,602,860.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 3.36 64,800.00 9,525,600.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 4.76 119,600.00 13,514,800.00

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 1.28 177,800.00 3,627,120.00

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0.76 55,200.00 2,152,800.00

บริษัท ทิพย กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 1.19 51,300.00 3,385,800.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 1.07 63,500.00 3,032,125.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 2.05 118,300.00 5,826,275.00

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 0.99 485,800.00 2,817,640.00

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 2.86 167,300.00 8,114,050.00

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 2.09 102,300.00 5,933,400.00

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 1.55 355,600.00 4,409,440.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 5.42 90,800.00 15,390,600.00

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (มหาชน) 1.74 401,800.00 4,942,140.00

บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) 0.99 239,800.00 2,805,660.00

บริษัท อมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 2.06 291,300.00 5,855,130.00

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 0.94 245,500.00 2,675,950.00

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 2.50 110,600.00 7,106,050.00

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 1.07 80,800.00 3,050,200.00

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 1.53 82,600.00 4,357,150.00

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 4.77 204,400.00 13,541,500.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 2.77 207,200.00 7,873,600.00

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 1.03 80,400.00 2,914,500.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1.49 283,400.00 4,222,660.00

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 1.41 354,600.00 4,006,980.00

บริษัท แพลน บี มเีดีย จํากัด (มหาชน) 1.57 596,300.00 4,467,944.00

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 0.96 127,800.00 2,734,920.00

บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 0.95 162,100.00 2,707,070.00

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) 1.18 30,200.00 3,337,100.00

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 3.83 310,500.00 10,867,500.00

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 1.18 96,400.00 3,349,900.00

                รวมหุนสามัญ 93.07 264,203,026.00

102.27 290,296,859.49

รายการคางจายหรือหน้ีสนิอ่ืน ๆ -2.27 -6,432,502.95

100 283,864,356.54

รวมเงินลงทุน

           หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

           หมวดธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

           หมวดธุรกิจพาณิชย

           หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ

           หมวดธุรกิจธนาคาร

           หมวดธุรกิจบริการ

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

รายละเอียด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดสะสมมูลคา                                                         

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 5.42

2 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 4.96

3 บริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) CPALL 4.77

4 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 4.76

5 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 3.83

6 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 3.36

7 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 2.89

8 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 2.86

9 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) CRC 2.77

10 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกัด (มหาชน) ADVANC 2.71  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



-46- 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดจายเงินปนผล                                                            

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 
 
 

 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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ขอมลู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน                                         
 ชนิดขายคนืหนวยลงทุนอัตโนมติั 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 
 

 
 

 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

 
 
 
 

จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
1 45.4958 

 
 
 

 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 


