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หนังสือชี้ชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

 
กองทุนเปด แอล เอช มั่นคง 
LH INCOME PLUS FUND 

(LHIP) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีที่ 7 สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2566)  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบรษิัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช มั่นคง 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH INCOME PLUS FUND 

ชื่อยอโครงการ     : LHIP 

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 1 เมษายน 2559 

วันที่จดทะเบียนกองทุน     : 11 พฤษภาคม 2559 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน    : ทุกวันทำการ 

วันที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 

 
 

ประเภทของกองทุน  :  กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุนไมเกินรอยละ 80  
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทนุในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย และ/หรือตราสารดังตอไปนี้ 

1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน/หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย/ตราสารอื่นใดท่ีใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน หรอื
กลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาวขางตน  

2. ตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงนิปนผลสูง   

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารตามขอ 1. ถึงขอ 2. โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

นอกจากนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/
หรือหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด  

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุน
เฉพาะที่มีลักษณะเปนตราสารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิในการบังคับไถถอนคืนกอนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผูถือมี
สิทธิเรียกใหผูออกชำระหน้ีคืนกอนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราท่ีผัน
แปรตามอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไมมีการกำหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิง
กับปจจัยอางอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรอืมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยง 
(hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) ที่แฝงอยูในธุรกรรม structure note ที่เปน puttable 
/ callable bond เทานั้น 

ทั้งน้ี กองทุนอาจจะพิจารณาลงทนุในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความ
เสี่ยง (Hedging) โดยจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) 
ตราสารทุนของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาด (ไมรวมถึงหลักทรัพยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยสั่งรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหลักทรัพยดังกลาวอยูระหวางการดำเนินการกระจาย
การถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
หรือผูออก (Issue/Issuer) ต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสาร
แหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
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หรือตราสารทุนของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีท่ีตราสารหนี้นั้น
ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) 
หรือตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Securities) แลวแตกรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

อาจมีบางขณะท่ีบริษัทจัดการอาจไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กำหนดไวไดอันเนื่องมาจากเกิด
สภาวการณที่ไมปกติหรือมีเหตุจำเปน เชน มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอยางมีนัยสำคัญหรือเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ราคาตลาดลดลงอยางรุนแรงในรอบปบัญชี ภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาต ิภาวะการเกิดจราจล ภาวะสงคราม เปนตน บริษัท
จัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนให เปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กำหนดไวในโครงการตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไมถือวาผิดเงื่อนไขโครงการ 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิด 

หนวยลงทุน 
ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมติั   LHIP-R 

เหมาะกับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุนประเภท

นิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากการ

ขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

2. ชนิดจายเงินปนผล   LHIP-D 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุน

ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอ

จากเงินปนผล รวมถึงมสีิทธิไดรบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิ

เปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดสะสมมูลคา   LHIP-A 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ธรรมดา และ/หรือ     

ผูลงทุนประเภทนิติบคุคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรบัรายได

จากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน

จากการลงทุน (Total return) 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 
ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรบักำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงข้ึน และ
เปดโอกาสใหผูลงทุนไดรบัรายไดจากเงนิปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงนิปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปน
ผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปน
ผลนั้น          

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

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

 จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 2,000 ลานบาท   

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร   

 วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 30 เมษายน ของทุกป 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 เมษายน 2560 
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 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

 1) ความผันผวนของราคาตราสารท่ีกองทุนลงทุน 

     2) ความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดงัตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคดิเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(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 การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคนืหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู
ลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทนุรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 
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ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ดวยเหตุอ่ืน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทนุสวนบุคคล 

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) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซือ้ขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงนิตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กำหนด หรือไมครบตามจำนวนที่ได
สัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ก็

จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 
 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงนิ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยาง

ตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสดัสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับ

สภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มสีภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

จากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือ

หนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุนทำสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรืออัตรา
ดอกเบี้ย เปนตน หากกองทุนคาดการณผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา อาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงของกองทุนไดท้ังหมด และอาจมีตนทุนอยูบาง ทำใหผลตอบแทนโดยรวมของกองทุน
ลดลง รวมทั้งกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหสถานการณอยางสม่ำเสมอ และจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรม

ปองกันความเสี่ยงใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา หรือแตละสถานการณ เพ่ือใหการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนไปใน

ทิศทางท่ีถูกตอง และในการลดความเสีย่งของคูสัญญา กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น หรือ

ธนาคารพาณิชย และจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญากอนทำสัญญารวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงนิของ

คูสัญญาอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบงเปน 

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

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืน
หนวยลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรอืไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

เคร่ืองมอืบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและ
สถานการณที่เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลอง
ใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตาม
หลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบรหิารและจัดการความเสี่ยงสภาพดาน
คลองกับชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การ
กำหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ 
หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการจะเพ่ิมเติมการใชเครื่องมือบริหารและ
จัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสีย่งดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

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

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
ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง
ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจ
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พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่
เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

ขอสงวนสิทธิ 

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
เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชำระดวยเชค็ที่เรียกเก็บไมไดน้ัน ไมไดรับการจดัสรรหนวยลงทุน   

4. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ 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 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน และ/หรอืสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  
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2. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกำหนด  

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

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่ง
ที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อำนาจอ่ืนกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพ
คลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

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.  การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บรษิทัจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รบัไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตอ่ืุนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จรงิดังนี้ 

(ก) บริษทัจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
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(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนบัสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บรษิทัจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏบิัติตาม
ประกาศซึ่งบรษิัทจดัการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสิน
ดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภาย
หลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
กำหนด 
 
 
 
 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี

ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทนุคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว

ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทนุถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือช่ือ 
ผูโอนและผูรับโอน และย่ืนคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีทีผู่รับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสรจ็รับเงนิ 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

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

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบยีนหนวยลงทุนจะออก “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
สั่งซือ้หนวยลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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 ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 

www.lhfund.co.th 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ชองทางและวิธรีองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
 
 
 

 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

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

รายชื่อกรรมการ 

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

 

รายชื่อผูบรหิาร 

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

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

A: รายชือ่คณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายอานภุาพ  โฉมศร ี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

5. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
6. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ   กรรมการ 
7. นายจิตติพงศ มีเพียร    กรรมการ 
 
 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

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

คุณพิพัฒน พิศณุวงรักษ  -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑติ, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดับ I 

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

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

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรติ

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการฝายบรหิารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นิยมอันดับ 1 
-ผาน CISA ระดับ II 

คุณภคสนุาท จิตม่ันชัยธรรม -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-CFA 
-FRM 

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทนุตางประเทศ   
-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝาย
จัดการลงทุน  
 
ผูอำนวยการฝาย ฝายจัดสรร
สินทรพัยและกลยุทธการลงทุน  
หัวหนาสวน ฝายการลงทนุตราสาร
ทุน  

คุณพรเพญ็ ชุลีประเสรฐิ -ปริญญาโท Information 
System London School of 
Economics (LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Imperial College, London  
-ปริญญาตรี สาขาการ
เศรษฐศาสตรและบัญชี City 
University, London 
-CFA 

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

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

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

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
 
-นกัวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลติภัณฑการลงทุน 
ฝายธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 
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 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 

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

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทนุท่ัวไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึน้ไป 

 

ไมจำกัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  

แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

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

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

ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน

ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมภีูมิลำเนา

อยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating 

แบบ national scale 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังน้ี 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

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  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วันนับแตวันที่

ลงทนุ ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรพัยสนิดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย

 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใด 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออกตราสารอยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพย

ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดาน

ซื้อขายหลักทรพัยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อ

ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดงันี้         

6.4.1 เปนตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในตางประเทศ 

หรือผูออกจัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ 

ธพ. ตางประเทศทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ

ไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่ เปนตราสารที่มี กำหนดวันชำระหนี้   

≤ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ

ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตรา

สารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่

ประเทศไทยเปนสมาชกิ 

6.4 .3.3.3 สถาบันการเงินตา งประเทศที่ มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตาม

ขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        
6.4.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต

วันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated 
market 

จะสงูกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 

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

6.5  DW ทีม่ี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ในระหวาง IPO เพ่ือการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนท่ีไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน

ในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ

เชา แลวแตกรณี   (diversified fund) ตามแนวทางที่

สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 

IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม

รวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตทุี่อาจทำ

ใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด

ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

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

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังน้ี แลวแตอัตรา

ใดจะสูงกวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมขีอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 



-19- 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู

ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสนิที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 

เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  

  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  

  คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี

อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี

การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แตไม

รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย

การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม) 

2.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ

ขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

เดือน  

2.4  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 ตราสารทุน ไมเกิน 80% 

4 หนวย propety ไมเกิน 80% 

5 หนวย Infra ไมเกิน 80% 

6 reverse repo ไมเกิน 25% 

7 securities lending   ไมเกิน 25% 

8 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ

ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตาม

ผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตราสารหนี้ 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถวน

ดังนี้ 

8.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :  อัตราสวนการ

ลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตาม

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

ผูออกทรพัยสิน หรือคูสัญญา (single entity limit) 

8.2   มี credit rating อ ยู ใน ระ ดั บ ต่ ำก ว า  investment grade ห รื อ 

ไมมี credit rating 

9 derivatives ดังน้ี 

9.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ

เสี่ยง (hedging) 

 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 

product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวน
หุนของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ ก่ึงทุนตราสาร 
Basel III และศกุูกของผูออกรายใดรายหนึง่ 
(ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐตางประเทศ) 
 

2.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*
ของผูออกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงนิสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม
ปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงนิตามงบการเงินลาสุดดวย
ก็ได โดยขอมูลหนี้สินทางการเงินน้ันจะตองเปนขอมูลที่มีการ
เผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีท่ีผูออกตราสารไมมีหนี้สินทาง
การเงินตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด** ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณี
ที่ผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ 
(bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออก
ใหมและมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade 
หรือไมมี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีท่ีผูออก
ตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond 
issuance program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 
(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 
(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 ที่
ออกหนวยนั้น  เวนแต เปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ท้ังหมดของกองทุน 
property ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงนิ (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงนิตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International 
Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting Principle (US 
GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 
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ขอมูลอื่น ๆ 
 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล  

ชอืยอ่ รายละเอยีด 

1. LHIP-R ไมจ่า่ย  

2. LHIP-D จ่าย  

3. LHIP-A ไมจ่า่ย  

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม และ/หรอืกำไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุนแลวแตกรณี โดยการจายเงินปนผลดังกลาว
จะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น          

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

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายใน
ชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนั้น 

  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ดัชนีชี้วัดของการลงทุน คือ 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT 

Total Return Index) ในสัดสวนรอยละ 40  

2. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ป (NTR) รอยละ 40  

3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) รอยละ 20 

หมายเหตุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู

ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน

เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ

กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ

เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา

ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHIP-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHIP-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

3. LHIP-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHIP-R มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

2. LHIP-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

3. LHIP-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

 ชวงภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการ
เปดรบัคำสั่งซื้อหนวยลงทุน) เวลา 8.30 – 15.30 น.   
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 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนท่ีสั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทนุ  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูล

โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท

จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนท่ียังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด

บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 

สำนักงานของบรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกวันทำ

การแรกของสัปดาห ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุ (ถามี) จนถึง

เวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบ

เอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปด

บัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการแรกของสัปดาหถัดไป 

ทั้งน้ี บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ี

บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี

อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ

สั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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(1)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัด

จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำ

กวาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนยีมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ

หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปด

บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท

จัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส 

จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความ

สะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี ้

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

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

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

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

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

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

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

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

ธนาคาร ยูโอบ ีจำกัด (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 เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด

ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5)    หลังจากท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อ

หนวยลงทุน พรอมทั้ งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(ถาม)ี ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่

สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 

วันการ นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน  



-26- 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย

ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ

หนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน

รวมนี้ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน

การสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรอื ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบรษิัทจัดการจะอนญุาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการ

สั่งซื้อดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

2. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับ

ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน 

เมือ่บริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 

และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 

และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซต

ของบริษัทจัดการ 

3. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการ

และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจดัการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 

และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 

และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

4. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ

อาจเพ่ิมเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill 

Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) 

เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือ

หนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนนิการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความ

เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปด

ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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 ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดย
เปนราคาที่ไดรบัการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน 
เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีทีก่ารสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ไดในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุนโดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

  การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHIP-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHIP-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHIP-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
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จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHIP-R จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHIP-D จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHIP-A จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHIP-R มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHIP-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHIP-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

ชื่อยอ รายละเอยีด 

1. LHIP-R จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHIP-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHIP-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ      :  มี 

ชนิดจายเงินปนผล                        :  มี 

ชนิดสะสมมูลคา                          :  มี 
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1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำ

การ ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอ่ืนใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ

กำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน

เปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท

จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด

ในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิที่ผู

ถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่ง

ขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขาย

คืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ

ระบุไวในคำขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนท่ีใชบริการซื้อขายหนวยลงทนุผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและ

ผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

อันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจาก

การขายคืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก

โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนัน้ 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย

ลงทุน  

ทั้งน้ี สิทธิการขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทนุไดทำการบันทกึรายการสั่ง

ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวัน

คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผู

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ

บริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ

ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง

ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวย

ลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก

บริษัทจัดการกอนเทานั้น 
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(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับ

ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน 

3. เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงือ่นไข ข้ันตอนวิธีการใช

บริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทาง

เว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

4. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการ

และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 

และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 

และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

5. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ

อาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ

วิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว ท้ังนี ้บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ  

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  : ม ี

ชนิดจายเงินปนผล                        :   ไมมี 

ชนิดสะสมมูลคา                          :   ไมมี 

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตก

ลงสั่งขายคืนหนวยลงทุน และยินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน

สิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุน แลวแตกรณี 

โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติไมเกินปละ 12 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตาม

ชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควรในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแตกรณี 

2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

(1) ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใหมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนน้ีเพื่อสับเปลี่ยน  ไปยัง 

กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถอืวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการไมจำเปนตองบอก

กลาวหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแตอยางใด 

(2) ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะใชราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

อัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัด

จากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศ

ของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัท

จัดการกองทุนรวม เพ่ือนำเงนิไปซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน   

ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยังกองทุนอื่น

ได โดยเปนไปตามเงื่อนไขระบุไวในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน  

(3) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนโดยอัตโนมัติจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

จำนวนนั้น 

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ตามรายละเอียดในโครงการ 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ตามรายละเอียดในโครงการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน (ถามี) หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการขายคืนหนวยลงทุน เปนแจงคำสั่งขายคืนลวงหนา โดยบริษัท

จัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถาม)ี หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการขายคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการ และการรับ

เงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุน โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายหนวยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของ

กองทนุอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคา

ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางซึ่งหักคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุน

ปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต

การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท

จัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท

จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีที่เปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหลักเกณฑขางตนดวย  

เวนแตบรษิัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

 วิธกีารสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 

สามารถสั่งเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง 

จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร

ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดทีบ่รษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู

ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ 

ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่

บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนน้ี 

สามารถขอรับหนงัสอืชีช้วน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่

ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ

แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
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เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท

จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน

แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทนุรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ

คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ

เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี

อำนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท

จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน 

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการท่ี

บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน

เรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันกอนวันที่กองทุนจะ

ไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) หรือจะ

ใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการไดรับเงินจาก

กองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุ (ถามี) แลวแตกรณี 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 

และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง

กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการโดยจะติดประกาศไวที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนากอนวันเปลี่ยนแปลง   

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา

หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให

หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผู

ถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถอืหนวยลงทุนไปยังกองทุน

ปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด

ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ

ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ

คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือ

หนวยลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ

ดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ

เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่

ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเล่ือนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืน

แกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุด

รับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียด

โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวย

ลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณา

เห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้ง

เผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

 ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

 

 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสยีง 

กรณผูีถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีทีม่ีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมผีูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่สวนราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ 

หนวยงานอ่ืนใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตาง 

ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเร่ืองของ

กฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ

หนวยลงทุนทุกราย ทั้งน้ีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ 

ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล

ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมลูคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ

ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ

ประโยชนจากบคุคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง

กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา

ดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท

จัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติ

โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายได

แลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนดังกลาว ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได 

โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจาย

เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษทัจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม 

(1) บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา

เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อ

คืน  

7.การทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลกูคา (Client Due 

Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 

เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ

ของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือให

เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เก่ียวของ หรือเพื่อใหเปนไป

ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 

(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับ

การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ

ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ

กำหนดแนวทาง 

8. ขอจำกัดการถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแกไขวิธีการจัดสงเอกสาร ขอมูล หรือรายงานตาง ๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแกไขวิธีการจัดสงเอกสาร ขอมูล หรือรายงาน   ตาง 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกองทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหนวยลงทุน
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คงเหลือ (Statement) เปนตน โดยผูถือหนวยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอมูล หรือรายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนแตกตาง

ไปจากเดิม เชน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดสงเอกสาร ขอมูล หรือรายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนผานทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบอ่ืนใดของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกัน ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงควรตรวจสอบใหแนใจวา

ไดรับขอมูลเก่ียวกับกองทุนครบถวนแลว เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ี

ไดรับผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส และ/หรือวิธีการอื่นใด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน

ตามปกติได 

9. การซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมประกันชีวิตหรือท่ีเรียกวา กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวย

ลงทุน โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี) ทั้งนี้ การซื้อขายหนวยลงทุนควบ

กรมธรรมประกันชีวิตอาจมีขอกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทนุที่ซื้อ

กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมประกันชีวิตควบ

หนวยลงทุนกอน  

บริษัทประกันชีวิตเปนตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตในการรวบรวม และนำสงคำสั่งซื้อขายหนวย

ลงทุน รวมทั้งคำสั่งตาง ๆ ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือหนวยลงทุน 

(Omnibus Account) ผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมีหนาที่ตองติดตอเพื่อรับหนวยลงทุน หรือรับชำระคา

ขายคืนหนวยลงทุน และตลอดจนรับคำยืนยันการทำรายการตาง ๆ จากบริษทัประกันชีวิตโดยตรง  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใหบริการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

รวมถึงการใหบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือ ผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม

ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหบริการดังกลาว บริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน

ทราบลวงหนา โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตและ/หรือเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ  

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกบริการดังกลาว บริษัทจัดการ จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยติด

ประกาศที่ทำการของบรษิัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และแจงให

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วัน  

ขอกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชวีติดังตอไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยถอืวาไดรับ

ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนแลว  

1. มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นตำ่ของการขายคืนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี ขั้น

ต่ำจำนวนหนวยลงทนุคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) และคาธรรมเนียมการ

รับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนื่องจากการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมีขอกำหนดที่เก่ียวของกับกรมธรรม เชน การเวนคืนกรมธรรม 

สัดสวนการเลือกลงทุนแตละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักคาใชจายที่เกี่ยวของกับกรมธรรม 

เชน คาการประกันภัย เปนตน ดังนั้น การสั่งซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต จึงมีขอกำหนดในเรื่องมูลคาขั้น

ต่ำของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลคาหนวยลงทุน

คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) 

และคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกตางจากการซื้อขายหนวยลงทุนของผูถือหนวย

ลงทุนทั่วไปเพียงอยางเดยีว 
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ผูลงทุนท่ีสนใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน จึงตองศึกษาขอกำหนดดังกลาวได ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใน

กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชวิีต 

2. การเสนอขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต :  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัว

แทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี) โดยชำระคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่แตละบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ 

บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลคาข้ันต่ำในการสั่งซ้ือหนวยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหนวยลงทุน วิธีการใน

การสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพ่ิมเติม ตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูลงทุนไดรับจาก

บริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนที่กำหนดไวใน

โครงการ และคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการไดรับชำระเงินครบถวนจากบริษัทประกันชีวิตแลว  

ในกรณีของการสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อ

ขายหนวยลงทุนของผูลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นวา คำสั่งดังกลาวอาจเขาขายการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีความ

เกี่ยวของหรืออาจจะเกี่ยวของกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

ราย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวของ หรือเขาขายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือ

การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความ

รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต รวมถึงกรณีที่คำสั่งซื้อหนวยลงทุนเขาขายเปนการทำ

ธุรกรรมที่ถือเปนความผิดตามกฎหมาย ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยของประชาชนหรืออยูภายใตคำสั่งหามการ

ทำธุรกรรมของทางราชการ และกรณีท่ีผูลงทุนไมผานหลักเกณฑการรับประกันของบริษัทประกันชีวิต 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

3.1. ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกัน

ชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถามี)  

ทั้งนี ้บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลคา หรือ จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำในการขายคนืหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืน

หนวยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนำสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวใน

กรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืน

จะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวในโครงการ และคำสั่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดสงคำสั่งขายคืน

หนวยลงทุนดังกลาวมายังบริษัทจัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมจน

ครบถวน กอนสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี ผูลงทนุที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดย

ระบุเปนจำนวนหนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรม  

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกตัวแทนของผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 

(กลาวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน) ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำ

การซื้อขายหนวยลงทุน และบรษิัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับจากบริษัทจัดการใหแกผู

ถือกรมธรรมภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน โดยวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุน

เปนไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน  

3.2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทนุ :  
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ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิต อาจมีขอตกลงกับผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตท่ีจะดำเนนิการสงคำสั่งซื้อ/ 
ขายคืนหนวยลงทุนเปนประจำหรอือัตโนมัติหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทกุเดือน และ/หรือดำเนินการนำเงินจากการขายคืน
หนวยลงทุนมา 

ชำระคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใด ๆ ท่ีบริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผูถือหนวยลงทนุควบกรมธรรมประกันชีวิต 
ทัง้นี ้การสงคำสั่งซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุน หรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดังกลาวในแตละครั้งโดยบริษัทประกันชีวิต ถือวา
บริษัทประกันชีวิตไดรับมอบอำนาจจากผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตใหสงคำสั่งดงักลาวมายังบริษัทจัดการ
เรียบรอยแลว โดยบริษัทประกันชวิีตอาจจะสรุปคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุน
สามารถตรวจสอบคาใชจายลาสุดไดตามชองทางท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตาม
รูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชวีิตตกลงกับลูกคา  

4. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

กรณีที่ผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชวีิตควบหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเปนผูออกเอกสารรบัรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกบริษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแตวันทำรายการสั่งซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไมออกเอกสารรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูออกและจัดสงหนังสือยืนยันการทำรายการซื้อหนวยลงทุนตามขอ (2) และการขายคืน
หนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ (3) ขอ 3.1 ภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทนุภายใน 10 วันทำการ 
นับตั้งแตวันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 

5. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนผานบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือ
ข้ันต่ำ และเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรม โดยสงคำสั่งตามแบบฟอรมท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไวเทาน้ันโดยตองเปนการทำรายการผานบริษัทประกันชีวิต การ
สับเปลีย่นการถือหนวยลงทุนดังกลาว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดหนึ่ง (กองทุน
เปดตนทาง) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปดปลายทาง) ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการนำเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทาง ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการรับซื้อคนืหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวย
ลงทุนกองทุนเปดปลายทาง หรือดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหเกิดรายการดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี การดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปไดดังนี้  

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งไปกองทุนเปดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งคราว  

(2)  การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเปนประจำตามคำสั่งท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวลวงหนาใหมี
การขายหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงค  

(3)  การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปด
ปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติตามรอบของกรมธรรม เชน ทุกรอบสามเดือน เปนตน โดยใหมีสัดสวน
การลงทุนเปนไปตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงค  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นวาไมเปนประโยชนหรือมีผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวใน
กรมธรรม  

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูจัดสงหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทำ
การ นับแตวันท่ีไดดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และการปรบัสัดสวน
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ลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดสงรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปสงเปนรายงานรายป แลวแตกรณี 
ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถโทรศัพทสอบถามสถานะการลงทุนไดทางโทรศัพทตามที่บรษิทัประกันชีวิตกำหนด  

6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหนวยลงทุน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทประกันชีวิตไดทุกวันและเวลาทำการที่บริษัท

ประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทำรายการเก่ียวกับกองทุน ไดแก การซื้อหนวยลงทุน (การชำระเบี้ย

ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหนวยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรมประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การ

สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติไดโดยสงคำสั่งตามแบบฟอรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

7. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุควบกรมธรรมประกันชีวิต :  

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมีสิทธิตางๆที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทนุทั่วไปที่ซื้อหนวย

ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอยางเดยีว เชน  

(1).  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมใหมีการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทนุไมวากรณีใดทั้งสิ้น  

(2).  ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมสิีทธินำหนวยลงทุนไปจำนำเปนหลกัประกัน  

(3).  ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิในฐานะผูเอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกการทำ 

กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด โดย

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของการลงทุนในหนวยลงทุน  

(4).  สิทธิในการขอรับหนังสอืช้ีชวนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหนวยลงทุน

ควบกรมธรรมประกันชวีิต (ถาม)ี ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

(5).  สิทธิในการไดรับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบรษิัทจัดการทุกแหงท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบ

กรมธรรมประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น  

(6).  สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชวีิต รวมทั้งช่ือ 

ที่อยู และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

(7).  สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับหนวยลงทุนที่ไดรบัคำแนะนำ

เพ่ือซื้อหนวยลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสีย่งของการลงทุนในหนวยลงทุน  

(8).  สิทธิในการไดรับทราบขอเทจ็จริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคญัตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุ หรือตอการ

ตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือ

การรวมกองทุนรวม เปนตน จากบริษัทประกันชีวิต  

(9).  สิทธิในการไดรับทราบขอมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือ

ผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตอาจไดรบัจากการซื้อกรมธรรม รวมท้ังการซือ้หรือขายคืน

หนวยลงทุน เปนตน  

(10). เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตอาจไมเทาเทียม 

และแตกตางจากผูถือหนวยลงทุนทั่วไป เชน สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหนวยลงทุน (Fund Book) ของบริษัท

จัดการ และการไดรับขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผูถือหนวยลงทุนควบ

กรมธรรมประกันชีวิตจะไมสามารถทำรายการผานชองทางปกติอื่นๆของบริษัทจัดการ นอกเหนือจากการทำรายการผาน

บริษัทประกันชีวิตที่ผูถือหนวยลงทุนมีกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนอยู ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะ
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ทำหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตในการรวบรวม และสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนไปยัง

บรษิัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) และจะ

เปนผูติดตอในการยืนยันรายการตางๆ ตลอดจนสงมอบหนวยลงทุนในกรณีซื้อ และชำระคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีขาย

คืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแตละแหงกำหนด  

(11).  นอกจากนี้ สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน อาจอยูภายใตเงื่อนไข และขอกำหนดของบริษัทประกันชีวิตท่ีผูถือ

หนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตผานบริษัทประกันชีวิตแตละราย โดยผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  

8. การจัดสงเอกสารใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน :  

1.  การจัดสงรายงานหกเดือน และรายงานประจำป  

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดำเนินการจัดสงรายงานหกเดือน รายงานประจำปของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุน หลังจาก

ที่ไดรับเอกสารจากบริษัทจดัการ  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

ผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต อาจติดตอบรษิัทประกันชีวิตเพ่ือใหจัดสงรายงานแสดงฐานะการถือหนวยลงทุน

ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

10. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ

เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช

สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของ

บุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นติบิุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น

ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ

ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่

คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ

บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 

FATCA เปนตน 

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มี

สถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญ

ในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง

การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงิน

ลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ

สถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบัน

การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
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การเงนิในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่

จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ

ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทำ

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ

ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไม

สามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด

ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต

ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ

การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 

จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศที่

เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย

ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปน

ตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตาม

ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ

เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด

ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการ

เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ใน

กรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย

ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีที่

ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ

หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนนิการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวใน

คำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชำระคาขายคืนหนวยลงทนุของผูถือหนวย

ลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมาย

ของประเทศไทย 
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(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน

เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ

หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่

เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ

บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคล

ตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว

ขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูล

ของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

11. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท

จัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผู

ถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร 

บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ

คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท

จัดการรายเดมิจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด 

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

12. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
ทั่วไป 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตัง้กองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไปและการ

ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหาย

โดยไมชักขา  โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาท

เขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

13. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ

แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง

ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท

จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามใน

ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทนุทั้งปวง 
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ

เปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมดทีประมาณการได้ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

 ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.68 1.33994 1.35610 1.33762

 ● ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.11 0.02412 0.02441 0.02408

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.27 0.26799 0.27000 0.26859

 ● ค่าทีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี

 ● ค่าใช้จ่ายอนืๆ : - ไม่เกินร้อยละ 0.69 0.01131 0.01623 0.03393

- ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 0.00340 0.00675 0.01035

- ค่าจัดตังและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00000 0.00000 0.00000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํ จัดพมิพร์ายงานถึงผ ูถ้ือหน่วย 0.00502 0.00400 0.00000

- ค่าใช้จ่ายอนืๆ ในการดาํเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00289 0.00548 0.02358

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีประมาณการไม่ได้

รวมค่าใช้จ่ายทงัหมด ไม่เกินร้อยละ 3.75 1.64336 1.66674 1.66422

ค่าใช้จ่ายในการซอืขายหลกัทรัพย์ 0.57882 0.94075 0.99557

ไม่มี

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

รายการทีเรียกเกบ็
ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นทงัหมดของกองทุนต่อปี

ตามโครงการ
เรียกเกบ็จริง

 
 

หมายเหต ุ: 1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนา
ซื้อ ขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลกัทรัพย 

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพ่ิมเติม
โครงการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ทั้งน้ี เปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด
โครงการและตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 3.75 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ รอยละของมูลคาซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
(Front-end-fee) 

ไมเกิน 2.68 1.00 1.00 1.00 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
(Back-end fee) 

ไมเกิน 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นเขา 
           
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 

 

 
 

ไมเกิน 2.68 
 

ไมเกิน 2.68 
 

 
 

1.00 
 

ยกเวน 
 

 
 

1.00 
 

ยกเวน 
 

 
 

1.00 
 

ยกเวน 
 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
อัตราตามที่นาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

 
หมายเหตุ :   1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 

  2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
  3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมกีารเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 93,670,940.29                  21.41             

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 31,932,203.09                  7.30              

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมอัีนดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถ 67,586,719.99                  15.45             

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมอัีนดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ี -                                -                

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       ประเภท                         ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง 24,693,654.00

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 68,977,286.29

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 31,932,203.09

หุนกู บริษัท โตโยตาลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด AAA(TRIS) 6,852,146.49

หุนกู บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 5,047,484.45

หุนกู บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 40,440,615.60

หุนกู บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) AA(TRIS) 5,046,262.35

หุนกู ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี A(TRIS) 10,200,211.10  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสนิสทุธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 0% NAV 
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ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปด แอล เอช ม่ันคง 2.9344
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

มูลคาตามราคาตลาด %NAV

424,499,679.97 97.03

พันธบัตรรัฐบาล

  อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 68,977,286.29 15.77

  อายุคงเหลือมากกวา 1 ป 24,693,654.00 5.64

เงินฝากธนาคาร 31,932,203.09 7.30

หุนกู

  อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 10,093,746.80 2.31

  อายุคงเหลือมากกวา 1 ป 57,492,973.19 13.14

หุนสามัญ 231,309,816.60 52.87

หนวยลงทุน 0.00 0.00

12,998,106.12 2.97

437,497,786.09 100

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ

รายละเอียดการลงทนุ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

รายงานสถานะการกูยืมเงนิ และการกอภาระผกูพัน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
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อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 7.30 31,922,245.25 31,932,203.09

                รวมเงินฝากธนาคาร 7.30 31,932,203.09

กระทรวงการคลัง 5.64 25,000.00 24,693,654.00

ธนาคารแหงประเทศไทย 15.77 69,000.00 68,977,286.29

                รวมพันธบัตรรัฐบาล 21.41 93,670,940.29

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 0.00 409,800.00 0.00

                รวมหนวยลงทุน 0.00 0.00

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี 2.33 10,000.00 10,200,211.10

บริษทั โตโยตาลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 1.57 7,000.00 6,852,146.49

บริษทั แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 1.15 5,000.00 5,047,484.45

บริษทั เอพี (ไทยแลนด) จก.(มหาชน) 9.24 40,000.00 40,440,615.60

บริษทัเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 1.15 5,000.00 5,046,262.35

                รวมหุนกู 15.45 67,586,719.99

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 0.83 77,800.00 3,617,700.00

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 1.22 207,600.00 5,345,700.00

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา จํากัด (มหาชน) 0.67 210,000.00 2,940,000.00

บริษทั อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน) 0.37 154,800.00 1,609,920.00

บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.59 231,800.00 2,596,160.00

บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 1.82 119,300.00 7,963,275.00

บริษทั บีทีเอส กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 0.54 260,600.00 2,345,400.00

บริษทั เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 0.61 72,692.00 2,671,431.00

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) 3.06 153,813.00 13,381,731.00

บริษทั อะมานะฮ ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 0.89 688,000.00 3,887,200.00

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 0.80 80,000.00 3,480,000.00

บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1.35 308,700.00 5,927,040.00

บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 1.14 81,000.00 4,981,500.00

บริษทั เอ็นฟอรซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) 0.56 89,100.00 2,450,250.00

บริษทั ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 0.55 500,000.00 2,410,000.00

บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 1.05 100,000.00 4,600,000.00

บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 0.42 260,000.00 1,846,000.00

บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 0.61 66,000.00 2,689,500.00

บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 1.87 38,100.00 8,191,500.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.59 169,000.00 2,568,800.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1.65 47,100.00 7,206,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1.14 43,300.00 4,979,500.00

บริษทั สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) 0.91 500,000.00 3,975,000.00

บริษทั แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) 1.86 269,200.00 8,143,300.00

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 1.02 101,900.00 4,483,600.00

บริษทั ทิพย กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 1.02 69,000.00 4,450,500.00

บริษทั ทีคิวเอ็ม คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 0.92 81,000.00 4,029,750.00

           หมวดธุรกิจบริการ

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย

           หมวดธุรกิจช้ินสวนอิเลคทรอนิคส

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

           หมวดธุรกิจธนาคาร

หุนสามัญ

           หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ

           หมวดธุรกิจการแพทย

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส

เงินฝากธนาคาร

พันธบัตรรัฐบาล

หนวยลงทุน

           หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

หุนกู

รายละเอียด

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
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อัตราสวน จํานวนเงินตน มูลคายุติธรรม

(%) หรือ จํานวนหุน/ (บาท)

หนวย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 0.58 56,000.00 2,534,000.00

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 2.18 196,000.00 9,555,000.00

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 0.90 321,800.00 3,958,140.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 1.19 34,400.00 5,194,400.00

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 0.85 1,110,900.00 3,732,624.00

บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) 0.29 112,300.00 1,268,990.00

บริษัท อมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 0.87 174,600.00 3,806,280.00

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 0.56 223,600.00 2,459,600.00

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 0.62 44,600.00 2,698,300.00

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 2.01 210,400.00 8,784,200.00

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 1.04 79,000.00 4,542,500.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 0.70 77,400.00 3,057,300.00

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 0.28 60,000.00 1,206,000.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 0.30 60,000.00 1,308,000.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 0.90 262,800.00 3,942,000.00

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) 0.70 700,000.00 3,066,000.00

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 0.41 153,000.00 1,774,800.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 1.74 970,816.00 7,620,905.60

บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 1.27 297,700.00 5,537,220.00

บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน) 0.98 130,000.00 4,290,000.00

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) 0.92 980,000.00 4,018,000.00

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 1.56 195,200.00 6,832,000.00

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส จํากัด (มหาชน) 0.79 200,000.00 3,440,000.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองตกรุป จํากัด (มหาชน) 1.19 94,500.00 5,197,500.00

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 1.99 249,000.00 8,715,000.00

                รวมหุนสามัญ 52.87 231,309,816.60

รวมเงินลงทุน 97.03 424,499,679.97

รายการคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 2.97 12,998,106.12

100 437,497,786.09

           หมวดธุรกิจพาณิชย

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม

           หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ

           หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

           หมวดธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

รายละเอียด

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย (ตอ) 
มูลคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
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ลาํดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทนุ

1 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT 3.06

2 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 2.18

3 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) COM7 2.01

4 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) OSP 1.99

5 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 1.87

6 บริษัท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) ADD 1.86

7 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 1.82

8 บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) PLANB 1.74

9 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 1.65

10 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 1.56  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจายเงินปนผล 

มูลคา ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 
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ผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
- - 

 
 

 
 
 

รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 


