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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีทีี่ 7 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566)  
 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบรษิัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรม 

จงึมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอรต์ี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH PROPERTY INFRA FLEXIBLE A FUND 

ชื่อย่อโครงการ     : LHPROPIA  

อายุโครงการ     : ไม่กำหนด  

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 12 พฤษภาคม 2559 

วันที่จดทะเบียน     : 23 พฤศจิกายน 2559 

วันที่เปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ   : ทุกวันทำการ 

 
 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย 
และประเทศออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนและ/หรือ เงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งจะพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น 
ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นก็ได้ นอกจากน้ีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกลา่วอาจมีต้นทุน
ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด 
(Unlisted Securities) และตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตามกองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสาร

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
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หรือท่ีผู้ออกตราสารตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ตัวตราสาร
หรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

การดำรงอัตราส่วนตามข้อ 1. และ 2. จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 
วันก่อนเลิกโครงการ หรือในกรณีที่มีการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีผิดปกติ หรือตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในขณะนั้น ๆ และจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะ
รายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ใน โครงการตามประกาศแก่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
มีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

(1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนโดยรวม 

(2) กรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผัน
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์
การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี ้

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า LHPROPIA-A เหมาะสำหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ       
ผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน เปดิโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล LHPROPIA-D  เหมาะสำหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ       
นิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรับรายไดส้ม่ำเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หาก
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

3. ชนิดเพื่อการออมและ 
จา่ยเงินปันผล 

LHPROPIA-DSSF 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เง่ือนไขที่
กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูคา่ LHPROPIA-ASSF  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึง
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่ กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทนุ
ภายใต้การบริหารจัดการ 
(ยังไม่เปิดบริการ) 

LHPROPIA-L  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัท
จัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชนจ์ากการลงทุน (Total return) 

6. ชนิดชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์ LHPROPIA-E 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการ
ประกาศเพิ่มเติมในอนาคต 

◼  ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 

 ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น และ
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รบัรายได้จากเงินปันผล โดยกองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไมเ่กินปีละ 12 ครั้ง โดยพจิารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงิน 
ปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลนั้น          

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

◼ กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 6,141,684,105.61 บาท      

◼ กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  

วันท่ีสิ้นสุดรอบปีบัญชี : วันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2560 

  ◼ ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

1) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

2) การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนเขา้ลงทุน 

3) อัตราแลกเปลี่ยน หากมีการลงทุนในต่างประเทศ   
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▪ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
นั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

▪ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว  

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบัน 

การไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่ งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนโดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1)   ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล 

2)   ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
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ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

▪ ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย และรับซ้ือคืน
หน่วย รวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการที่
หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 

 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ ช้ัน 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 

 

 
ความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) 

กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนท่ี
มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีพิจารณาคัดเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน ตามประเภทของ
ทรพัย์สินในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ท่ี
จะลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ของทรัพย์สินที่ไปลงทุนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของทรัพย์สินที่
ไปลงทุน 

 

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารมีความผันผวน เนื่องจากปัจจัยเกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการ
ลงทุนในตราสารต่างๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนแต่ละ
กองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว 

 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์มีสภาพคล่องต่ำ  กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่หรือไม่ได้ราคาตามทีต่้องการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนพิจารณาคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นสภาพคล่องสภาพ
คล่องเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายของกองทุนนั้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน 

 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงข้ึนลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของผู้ออก
ตราสาร เช่น ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงนิต้นและหรือดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนลงทุน  โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสารเพื่อให้
มั่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัท
ผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี ้วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของ
ตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนใหส้อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วย
ลงทุน หรือหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้

 

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตามตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ แต่อาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
หากกองทุนมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้
กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ และยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ และ
จะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญาก่อนทำสญัญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
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บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบง่เป็น 

1) การกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) การปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) และ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – 
ADLs)   

2) การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีทีผู่้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหนา่ยได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุน
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและ/หรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจำกัดและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ ได้ และ/หรืออาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่อง
ใด ๆ  หากพิจารณาแล้ว่ากองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตาม
หลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเปน็สำคัญ อน่ึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้าน
คลอ่งกับชนิดหน่วยลงทนุเพื่อการออม (SSF) 

โดยในช่วงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุน ได้แก่ การ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การ
กำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีทีผู่้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารทีล่งทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ 
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือบริหารและ
จัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้  

1. เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

• กรณีกองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ :  2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธปีฏิบัต ิ:  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

 

เครือ่งมอืบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ swing pricing ด้วยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหว่าง Full swing pricing และ Partial swing pricing 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ลงทุนเป็นสำคญั 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขาย
ทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจาก
ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเทา่ที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอืน่ได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มี
การใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing  
ในวันทำการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเกบ็ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing  ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอยา่งมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกต่างกันได้ในแตล่ะวนัทำการที่มีการใช้เครื่องมือน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วน
ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
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2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

   ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) : 

• กรณีกองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยงทุนมูลค่าเกินกวา่ : 5.00% ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงเป็นหน้าเป็นเวลา : 20 วันทำการ  

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงเป็นหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสทิธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใช้เครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่ง
ที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น  
ทั้งนี้  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ตามโดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Notice period  ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจกำหนด Notice period แตกต่างกนัได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางทีบ่ริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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3.  การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเทจ็จริงดังนี ้

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทนุรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอยา่งใดอยา่งหนึ่งดังนี ้

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหวา่งดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไม่จำเปน็ต้องระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเป็นการปฏบิัติตาม
ประกาศซึ่งบริษัทจดัการสามารถดำเนินการ ได้อยู่แล้ว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพือ่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภาย
หลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
กำหนด 
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1) การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ไดร้ับเงินลงทนุคนืเต็มจำนวน 

2) ได้รับอนุมัตจิดัตั้ง และอยูภ่ายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพจิารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงวา่สำนกังาน ก.ล.ต. 
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อืน่สำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.lhfund.co.th 

 

 

▪ เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

▪ วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

     ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 
ผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ในกรณีทีผู่้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเรื่อง 
“ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบใบเสรจ็รับเงิน 
และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกช่ือผู้รับโอนหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

  สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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▪ การออกและส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษ”ี ทุกครั้งทีม่ีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดย
ทางไปรษณยี์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผูม้อบให้แล้วแต่กรณ ีหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

▪ ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ 

www.lhfund.co.th 

▪ ช่องทางและวธิร้ีองเรียนของผู้ลงทนุ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้ที่  

- บริษัทจดัการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484  

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

- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   โทรศัพท ์02-128-2331-6 

▪ นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธเีข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทนุรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีที่ เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนญุาโตตุลาการ 

▪ ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย ์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
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ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทท้ังหมด 64 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 60,017,769,141.27 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์   กรรมการ 

 

รายชื่อผู้บริหาร 

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์    กรรมการผู้อำนวยการ 
2. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์    สายการลงทนุ 
3. นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ์ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนศิานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
1. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ ประธานกรรมการ  
2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์ กรรมการ  
3. นายสมประสงค์ แช่จิว กรรมการ  
4. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ   กรรมการ 
5. นายจิตติพงศ์ มีเพียร    กรรมการ 
6. คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน    กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบคุคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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▪ รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณท์ำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ์ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุ่น 154/2554  
-TEPCOT รุ่นที่ 6 
-ผ่าน CFA ระดับ II 
 

-บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
-บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  
 
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
แห่งประเทศไทย (AFET)  
-บลจ. วรรณ จำกัด  
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

-กรรมการผู้อำนวยการ 
-รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปริญญาตรี เกียรตนิิยม อันดบั 2, 
เศรษฐศาสตร์  บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
 
 
-ธนาคารสแตนดาร์ด ขาร์เตอร์ 
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

-รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการ
ลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการ
ลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, 
ผู้อำนวยการฝ่าย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการฝา่ยตราสารหน้ี 
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี  

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

-บลจ.แลนด ์แอนด์ เฮ้าส ์
 
-บลจ. เอ็ม เอฟ ซี  
 
-บลจ.วรรณ จำกัด 
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 
 
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 

-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ยการ
ลงทุนต่างประเทศ 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝา่ย
ต่างประเทศ 
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ 
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตา่งประเทศ 
-ผู้ช่วยผูจั้ดการกองทุน ฝ่าย
ต่างประเทศ 

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

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
-Alpha Absolute 
-Primestreet Advisory 
-Kasikorn Securities 
-SCG Chemicals 

-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตรา
สารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 
-Mechanical Engineer 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณท์ำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

คุณสมประสงค์ แซ่จิว -ปริญญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 2 
-ผ่าน CISA ระดับ l 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
-บลจ. ธนชาติ ฮีสปริง จำกัด 
-บลจ. บางกอก แคปปิตอล จำกดั 
-บล. ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
 
-นักวิเคราะห์ 

คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร -ปริญญาโท Master of Science 
in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ป.ตรี เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-CFA 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑก์ารลงทุน ฝ่าย
ธุรกิจตลาดทุน 

คุณจิตติพงศ์ มีเพียร -ป.โท (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
การเงินและการลงทุน, University 
of Strathclyde,  
-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
-บลจ. เมอชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด 
-บมจ. ไทยศรีประกันภัย 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-หัวหน้าส่วน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย์ 

คุณพัชสกันณ์ ธนวรกิจสกุล ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน (2 
Honor) ม.รามคำแหง 
ผ่าน CFA ระดับ II 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
 
-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
-กองทุนประกันสังคม 
-ธนาคารกรุงไทย 

-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตรา
สารหน้ี 
-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผู้ช่วยผูจั้ดการวิเคราะหก์ารลงทุน 
-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝา่ยวิจัยธุรกิจ 

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน 
 

-ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ใบอนุญาตินักวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน 
ผ่าน CFA ระดับ I  
Certificate in Quantitative 
Finance (CQF) 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
 
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
-บล. อาร์ เอช บี จำกัด 
 

-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นักวิเคราะห์  
-นักวิเคราะห์อาวุโส  
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▪ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่: 

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

2)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

3)  ผู้ดูแลผลประโยชน์*   

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)  

▪ รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

▪ ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิไดท้ีส่ำนกังานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ไป 
 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 
 หนว่ย CIS ตา่งประเทศ  

ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 
ไม่เกิน 15% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ดังนี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   

ไม่เกิน 20% 
หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมภีูมิลำเนาอยู่

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เปน็ตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังนี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน                   นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 
 

ทรัพย์สินดังนี ้
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่ วไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

 
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้        

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือ
ผู้ออกจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ ออกมีการเปิ ด เผยข้อมู ล เป็ นการทั่ ว ไป โดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน 

นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็น บุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบันการเงิน ระหว่างป ระ เทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 
– 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทนุ ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี ้ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถว้นดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้

ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่ สำนักงาน
กำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ท่ีจด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่าง
ดำเนนิการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

8 ทรัพยส์นิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
 

ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ำนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ
เข้าเป็นคูส่ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทัดังกล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ดังนี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราสว่นการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ 
1.2  ธพ. 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอ่ายกุองทนุ  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยส์ินท่ี MF ไดร้ับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  
 
 

2 
  

ทรัพย์สนิดังน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับ

โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี
เงือ่นไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN 
ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม่) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน

สำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก
ทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึ่ง
หนีก้ึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       อัตราส่วนการ

ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตราสว่นการลงทุนที่คำนวณตามผู้
ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

5 .2   มี  credit rating อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ต่ ำ ก ว่ า  investment grade ห รื อ 
ไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดังนี ้
6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

 
ไมเ่กินมลูค่าความเสี่ยงทีม่ีอยู ่

 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ  
product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราสว่นการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันต้องมีจำนวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุตราสาร Basel 
III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึ
ตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ตา่งประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี  credit rating อยู่ ในระดับต่ ำก ว่า investment grade หรือ ไม่ มี  
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.) 
3 หนว่ย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ 

   กองทนุ CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหนว่ยนั้น   
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1 )  การลงทุน ในหน่ วย CIS ของกองทุนที่ มี ลักษณ ะครบถ้วนดั งนี้   
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง    

4 หนว่ย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้ งหมดของกองทุน 
private equity  

 หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียังไมค่รบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

 ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า 
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิม่เติม 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รายการที่เรียกเก็บ 
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนต่อปี 

ตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.14 1.33822 1.33690 1.33765 

 ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.11 0.03212 0.03209 0.03210 

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.27 0.26764 0.26796 0.26860 

 ● ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : - ไม่เกินร้อยละ 2.83 0.01298 0.01203 0.02791 
   - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

- ค่าสอบบัญช ี(Audit Fee) จ่ายตามจริง 0.00169 0.00261 0.00331 
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) จ่ายตามจริง 0.00075 0.00115 0.00113 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย จ่ายตามจริง 0.00444 0.00180 0.00000 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ   
 (Others Operating  Expense) 

จ่ายตามจริง 0.00610 0.00647 0.02347 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้            
   - ไม่มี จ่ายตามจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.35 1.65096 1.64898 1.66626 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ จ่ายตามจริง 0.93921 0.52538 0.28242 

 
หมายเหตุ:  
 1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อีกทั้งค่าธรรมเนียมใน

เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมด ยังไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขาย หลักทรัพย์ 
  2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข เพิ่มเติมโครงการ  

จัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
  3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนรวม  
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถอืหนว่ยลงทุน 

รายการที่เรียกเกบ็ 
ร้อยละของมลูค่าซ้ือขายต่อปี 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2565 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

    

- ชนิดสะสมมูลคา่ 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูคา่ 2.68 N/A N/A N/A 
- ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปนัผล 2.68 N/A N/A N/A 
- ชนิดชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ 2.68 N/A N/A N/A 

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(Back-end fee) 

2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
- ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนเข้า 

    

- ชนิดสะสมมลูค่า 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 2.68 1.00 1.00 1.00 

- ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า 2.68 ยกเว้น 

แต่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม การรับ

ซ้ือคืน (ถ้ามี) 

ยกเว้น 

แต่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม การรับ

ซ้ือคืน (ถ้ามี) 

ยกเว้น 

แต่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม การรับ

ซ้ือคืน (ถ้ามี) 

- ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล 2.68 

- ชนิดชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.68 

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 
       

2.68 
 

ยกเว้น 
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ยกเว้น 
แต่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม 

การรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

ยกเวน้ 
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อัตราตามที ่

นายทะเบียนเรียก
เก็บ 

200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท         
ตอ่รายการ 

 
หมายเหต ุ:  1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดยีวกัน (ถ้ามี) 

2) อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทจัดการ 
3) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แตจ่ะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บรษิัทจัดการกำหนด 
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1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHPROPIA-A ไม่จ่าย 

2. LHPROPIA-D จา่ย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

3. LHPROPIA-DSSF จา่ย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

4. LHPROPIA-ASSF ไม่จ่าย  

5. LHPROPIA-L จา่ย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ยังไม่เปิดบริการ) 

6. LHPROPIA-E จา่ย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง  

2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

1) กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาทีบ่ริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแตก่รณี นอกจากนี้หากกองทุนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดประเภท
หนึง่ดังต่อไปนี้ บริษัทจดัการจะนำเงินดังกล่าวจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบปีบัญชีที่
ได้รับประโยชน์ตอบแทน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2) และ ข้อ 3) 

(1) หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(2) หน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ 

(3) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศทีม่ีการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน
โดยตรง หรือโดยอ้อมผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หรือหน่วยทรัสตต์าม (2) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจา่ยประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุของกองทนุนัน้ 

(4) หนว่ยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง 
หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรัสต์ตาม (2) หรือตราสารตาม (3) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
สามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพือ่จา่ยประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทนุนั้น 

2) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่คำนวณจากประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับหักด้วย
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปนัผล เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้

(1) กรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล แต่รายการกำไรสุทธิหรือกำไร
สะสมทั้งสองรายการดังกล่าวมียอดเงินน้อยกว่าจำนวนเงินปันผลทีค่ำนวณได้  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเท่ากับยอด
กำไรสุทธิหรือกำไรสะสมนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า 

(2) กรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณแล้วเป็นจำนวนเงินน้อยกว่ายี่สิบห้าสตางค์ต่อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจงด
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว  ทั้งนี้ สำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปีบัญชี ให้นำ
ยอดเงินปันผลที่คำนวณได้น้อยกวา่ยี่สบิห้าสตางค์ต่อหน่วยลงทุนนั้นไปรวมคำนวณกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปของ
รอบปีบัญชีเดียวกัน   

3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่
จะจ่ายเงินปันผล 

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ  

งง 
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3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกนิปีละ 12 คร้ัง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจ่ายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผล
ขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า 

2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว ท้ังนี ้เป็นไปเพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผล
ขาดทุนเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยบริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

4. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอ่ไปนี ้

(1)  เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทนุทั่วไปสามารถทราบได้  เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดนั้น 

 
◼  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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◼ ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

ตัวชี้วัดผลตอบแทนของกองทุน  

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์  

(PF&REIT Total Return Index) 50% 

2) iEdge S-REIT Leaders Index (Net Total Return) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพือ่ให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทำหรือ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผา่นการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทนุได้ 

▪ การเสนอขายหน่วยลงทนุ  

1) วิธกีารขายหน่วยลงทุน 

ข้อกำหนด : 
มูลคา่ขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก    

ชื่อยอ่ รายละเอียด 

1. LHPROPIA-A มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 

2. LHPROPIA-D มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 

3. LHPROPIA-ASSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

4. LHPROPIA-DSSF มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

5. LHPROPIA-L มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

6. LHPROPIA-E มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท 

 
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHPROPIA-A มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท 

2. LHPROPIA-D มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท 

3. LHPROPIA-ASSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

4. LHPROPIA-DSSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถดัไป ไม่กำหนด 

5. LHPROPIA-L มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

6. LHPROPIA-E มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท 
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✓ ช่วงภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการ
เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) เวลา 8.30 – 15.30 น.   

✓ ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพทข์องผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพือ่ความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)  

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน  : ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ เฉพาะลูกค้าทีท่ำรายการผ่านระบบ LHFund Online เท่านั้น  

โดยจำกัดการลงทุนสูงสดุไม่เกิน 2,000,000 บาท ของมูลค่าคงเหลือ (Outstanding Balance) 

ตัวอย่างการทำรายการซ้ือ  

วันที่  1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ LHFund Online มูลค่า 
1,800,000 บาท  

วันที่ 2 : มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าคงเหลือเพิม่ขึ้นจาก 1,800,000 บาท เป็น 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวย
จะไม่สามารถลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท  

วันที ่3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ LHFund Online มูลค่า 1,000,000 
บาท ทำให้มูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติมได้อกี 900,000 บาท  

อย่างไรก็ดี หากนายมารวยต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลค่าส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท 
นายมารวย สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมได้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน (การส่ง
คำสั่งขายคืนสามารถทำรายการได้ทุกช่องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

◼ ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต 

◼ รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท
จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหนา่ย (ถ้ามี) หรือตวัแทน (ถ้ามี)  

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิด
บัญชกีองทนุพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 
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ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถติดต่อขอรับคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัท
จัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษทัจดัการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน 
(ถ้ามี) 

วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกวันทำ
การ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนถงึเวลา 15.30 น. 
ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐาน
ในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ รวมถงึชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีทีย่ังไม่เคยเปิดบัญชีกองทนุ)   

การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ท้ังนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันรับคำ
สั่งซื้อหนว่ยลงทนุก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

วิธีการซ้ือและชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด
จำหนา่ย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำ
กว่าทีร่ะบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถ้ามี)  
(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถ้วนชัดเจน 
(3) สำหรับผู้สั่งซื้อหนว่ยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหนว่ยลงทุน กับบริษัทจดัการ จะต้องเปิด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทนุก่อน 
(4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุ เป็นบัญชกีระแสรายวัน มีดังต่อไปนี ้

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) สำนักลมุพิน ี เลขท่ีบัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพิน ี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 

ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขท่ีบัญชี 064-1-06608-7 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพิน ี เลขท่ีบัญชี 539-0-00105-5 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขท่ีบัญชี 200-3-03485-3 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขท่ีบัญชี 492-6-00046-6 
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บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

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

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

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขท่ีบัญชี 800-0-22888-4 

ธนาคารเกยีรตนิาคิน จำกดั (มหาชน) สำนกังานใหญ ่ เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนกังานใหญ ่ เลขท่ีบัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปิด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(5)   หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัด
จำหนา่ย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนใหก้ับผู้สั่งทำการซือ้น้ัน 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน  
7 วันการ นับตั้งแต่วนัถัดจากวันขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกรายการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหนว่ยลงทนุ ผู้สั่งซื้อหนว่ยลงทนุจะต้องชำระค่าหนว่ยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้
กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้
ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้ 

(9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหนว่ยลงทนุไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ 

(10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวน
นั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
สั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

2. การรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจดัการเปิดให้ใช้บริการดงักล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอยีดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ 

3. การรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ขั้นตอนวธิีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
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4. การรับคำสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต บริษัทจดัการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น วิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill 
Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) 
เครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอืน่ใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจดัการจะดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าไดร้ับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ราคาขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดย
เป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ด้รับอนมุัติจากสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 
เป็นต้น 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษทัจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี
ทีบ่ริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และชือ่เสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงือ่นไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว 

3. การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนช่ัวคราว/ถาวรตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิด
รับคำสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและเว็บไซตข์องผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทนุไม่ตรงกับจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนว่ยลงทุนให้ตามจำนวนเงินทีไ่ด้รับชำระเป็นเกณฑ์ 
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ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” 
ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวนัเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอตอ่การจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งซื้อให้แกผู่้ซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุเกินกว่าจำนวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินจำนวนหน่วย
ลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งไว ้ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 

ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า 

3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHPROPIA-A มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

2. LHPROPIA-D มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

3. LHPROPIA-ASSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

4. LHPROPIA-DSSF มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

5. LHPROPIA-L มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

6. LHPROPIA-E มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน   

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. LHPROPIA-A จำนวนหน่วยลงทนุขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

2. LHPROPIA-D จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

3. LHPROPIA-ASSF จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

4. LHPROPIA-DSSF จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

5. LHPROPIA-L จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

6. LHPROPIA-E จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 
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มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. LHPROPIA-A มูลค่าหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ 100 บาท 

2. LHPROPIA-D มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ 100 บาท 

3. LHPROPIA-ASSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

4. LHPROPIA-DSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

5. LHPROPIA-L มูลค่าหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ตำ่ ไม่กำหนด 

6. LHPROPIA-E มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ 100 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. LHPROPIA-A จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2. LHPROPIA-D จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไม่กำหนด 

3. LHPROPIA-ASSF จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไม่กำหนด 

4. LHPROPIA-DSSF จำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไม่กำหนด 

5. LHPROPIA-L จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

6. LHPROPIA-E จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ ไม่กำหนด 

◼ ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

◼ รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทนุกำหนดโดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาทีป่รากฏ
ในระบบนายทะเบียน  

การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

◼ วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดลุยพนิิจของผู้ลงทนุ   

◼ รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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วิธีการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 

1. การรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำ
การ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
กำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเปน็ราคาทีไ่ด้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

การส่งคำสั่งขายคนืหนว่ยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวันทำการถัดไป 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจดัการกำหนดให้เป็นวันทำการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจดัการจะเลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุเป็นวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์มขาย
คืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ
ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะตอ้งยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึง่รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั้น 

(4) นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้อง
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือ
หนว่ยลงทนุภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวนัทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ   

ทั้งนี้ สิทธิการขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(5) บริษัทจดัการจะดำเนินการให้มีการชำระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทำนองเดยีวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ตามวธิีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบไุว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี 

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจดัการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีผู้ถือหน่วย
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ลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืน
หนว่ยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น 

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซือ้คืนหนว่ยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคนื 

เมื่อบริษัทจดัการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวธิีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหนา้ก่อนเริ่มใหบ้ริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนบัสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหนา้ก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

4. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิม่เตมิวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอืน่ ๆ เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

ทั้งนี ้การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหนา้ทีท่ีจ่ะต้องศกึษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

◼ ระยะเวลาในการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ทุกวนัทำการ  

◼ รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยสง่คำสั่งขายคืนและหลักฐานการขายคืนไดทุ้กวันทำการ ภายใน 15.30 
น. ตามรายละเอียดในโครงการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะทำการปดิประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

◼ การขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
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หน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษทัจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนดิเพือ่การออมของรายการที่รับโอนนั้น 

2.การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน เป็นแจ้งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า โดยบริษัท
จัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

◼ ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอืน่ๆ เพือ่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

◼ รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษทัจัดการอาจจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทนุอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึง่มาจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเป็นอย่างอื่น 

การสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

◼ วิธกีารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนี้เปน็กองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้น
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ 
ไปชำระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ะบไุว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอืน่ใดที่
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกรณีมีคำสั่งใหบ้ริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้ งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมปีระกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนงัสือช้ีชวน คู่มือผู้ลงทนุ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ท่ี
ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอืน่ได้ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการมายังกองทุนนี้สามารถขอรับ คู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) 
ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
อาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเปน็อย่างอืน่ได้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนนิการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันใช้สทิธปิิดรับคำสัง่ดังกล่าว 

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น) 

◼ เงือ่นไขอื่น ๆ  

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถอืหนว่ยลงทุนแต่ละรายแยกรายการ
ตามวันทีล่งทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) โดย
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหนว่ยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด
เพือ่การออมของรายการที่รับโอนนั้น 
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◼ กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน)  

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ำกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยได้รับยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหนว่ยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ที่เกิดขึน้ 

◼ วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทนุ 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้สนใจลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดตามเง่ือนไขวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน  

◼ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่
บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

กรณีกองทุนนี้เปน็กองทุนปลายทาง 

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันก่อนวันที่กองทุนจะ
ได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือจะ
ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับเงินจาก
กองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยจะติดประกาศไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหนา้ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง   

◼ เงือ่นไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วขอ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการทีบ่ริษัทจัดการกำหนด 

◼ เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการ
ดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพือ่ประโยชนข์องกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุด
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน รายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพจิารณา
เห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

◼ ข้อสงวนสิทธิที่จะไมข่ายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ 

1. ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออม  

1. บริษัทจัดการจัดใหม้ีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออก
ก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยเรียงลำดบัรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน  

2.   หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือแสดง
การขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจัดให้มีการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน หนังสือแสดงการขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 
และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี ้

2.1 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
การออม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุในการดำเนนิการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมสำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม 
เพื่อการออม 

2.2 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่น  จัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทนุรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วัน
ทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง  และ
เพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

2.3 หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมี
รายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

2. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 

กรณีผู้ถือหน่วยถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทนุหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามทีเ่ห็นสมควร
ในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่อง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมว่่าจะเป็นเรื่องของ
กฎหมาย ประกาศ ขอ้กำหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ท้ังนี้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ 
ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้  
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4. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมทีแ่สดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนั้นด้วย 

5. การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

6. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสำคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาทีก่ำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

7. การบริการซ้ือขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอืน่ๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอืน่ๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คนื โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทนุโดยไมถ่ือวา่
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คนื  

8. การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due  
Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัต ิหรือการตคีวาม หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทัง้นี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ
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การรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของ
ลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนว่ยงานผู้มีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

9. ข้อกำหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act  (ซึง่ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สัญชาตอิเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ิน
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ  
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่
สำคัญในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหักเงินในอตัรา 30 % ของเงินทีก่องทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามขอ้กำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่
จา่ยดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือ่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกีย่วข้องกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจำตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีไ่ด้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีก่ำหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ใน
กรณีที่เปน็ลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิม่ขึ้นหากมีการดำเนินการทีส่อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ใน
คำขอเปดิบญัชี 

(1)  ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีช่ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ย
ลงทุนรายนั้นได้ เพื่อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และขอ้กำหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดำเนินการทีส่อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด)เท่าน้ัน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกีย่วข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดทีร่าชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

10. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 

11. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษทัจัดการกองทุนรวมมีหนา้ทีป่ฏิบัติตามโครงการจัดการกองทนุรวม ข้อผกูพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ
กองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
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ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถ้ือว่าผูกพันผู้ถือหนว่ยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผา่นการแก้ไขเพิม่เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็นส่วนหนึง่ของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                     -              
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 279,013,819.77    16.93           

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้้าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                     -              

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ี -                     -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 41,828,890.70
เงินฝากธนาคาร JPMORGAN CHASE BANK 237,184,929.07  
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา่ ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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ช่ือกองทุน PTR
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A 0.4350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
1,667,750,288.50 101.18

เงินฝากธนาคาร 279,013,819.77 16.93
หน่วยลงทุน 1,388,736,468.73 84.25

1,394,350.36 0.08
หน่วยลงทุน 1,394,350.36 0.08

-18,137,881.75 -1.10
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -18,137,881.75 -1.10

-2,718,311.26 -0.16
1,648,288,445.85 100

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 
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รายละเอียด อัตราส่วน จำนวนเงินต้น มูลค่ายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุ้น/ (บาท) 

    หน่วย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
JPMORGAN CHASE BANK                                                                                  14.39 9,067,200.69 237,184,929.07 

 
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด                                                                      0.00 0.00 0.00 

 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                       2.54 41,803,837.94 41,828,890.70 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 16.93 

 
279,013,819.77 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
   

 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น -1.10 1,041,408,435.00 -18,137,881.75 

 
                รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -1.10 

 
-18,137,881.75 

หน่วยลงทุน 
   

           หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
CAPITALAND ASCOTT TRUST                                                                              1.23 791,300.00 20,325,758.71 

 
CAPITALAND CHINA TRUST                                                                               0.75 474,450.00 12,378,397.18 

 
CapitaLand Integrated Commercial Trust                                                               6.34 2,065,300.00 104,434,315.03 

 
CAPLAND ASCENDAS REIT                                                                                5.86 1,371,810.00 96,671,283.34 

 
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)                                                                        0.74 391,400.00 12,211,838.13 

 
Digital Core Reit Management                                                                         0.00 4,100.00 78,004.55 

 
Far East Hospitality Trust                                                                           0.38 404,400.00 6,254,336.16 

 
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT)                                                                     1.47 432,000.00 24,168,478.46 

 
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)                                                                2.16 1,201,600.00 35,551,246.54 

 
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT)                                                                    3.41 4,696.00 56,223,638.60 

 
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT)                                                                   3.54 2,904.00 58,295,140.52 

 
KEPPEL DC REIT (REIT)                                                                                1.43 498,700.00 23,607,731.89 

 
KEPPEL REIT (REIT)                                                                                   1.30 893,500.00 21,508,980.23 

 
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL                                                                          0.89 774,957.00 14,590,758.65 

 
MANULIFE US REIT                                                                                     0.01 11,700.00 162,496.80 

 
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)                                                                    2.76 768,326.00 45,464,292.70 

 
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)                                                                     3.18 1,282,315.00 52,425,253.45 

 
Mapletree Pan Asia Commercial                                                                        2.37 913,902.00 39,083,997.82 

 
PRIME US REIT                                                                                        0.01 8,000.00 143,071.76 

 
Sasseur Real Estate Investment Trust                                                                 0.15 132,300.00 2,526,506.51 

 
Starhill Global REIT                                                                                 0.30 357,200.00 4,947,899.93 

 
SUNTEC REIT (REIT)                                                                                   1.82 864,100.00 29,981,678.56 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย ์
มูลค่า ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 
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รายละเอียด อัตราส่วน จำนวนเงินต้น มูลค่ายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุ้น/ (บาท) 

    หน่วย   
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์นามบินสมุย                                                      0.00 8,585,500.00 0.00 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท                                            5.72 7,148,700.00 94,362,840.00 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล                                      1.57 2,324,500.00 25,801,950.00 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท                                      9.00 8,018,000.00 148,333,000.00 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
แอล เอช ชอ้ปปิ้ง เซ็นเตอร์                          

1.04 1,663,700.00 17,136,110.00 

 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ                                 1.80 2,885,700.00 29,722,710.00  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต                                               1.60 2,288,100.00 26,313,150.00 

 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท                       

5.59 9,118,104.00 92,092,850.40 

 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธาน ี                                        0.10 261,700.00 1,635,625.00 

 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท        

1.77 2,445,034.00 29,095,904.60 

 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ 

5.49 9,057,312.00 90,573,120.00 

 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ์ิมแพ็คโกรท                                                      3.41 4,681,600.00 56,179,200.00 

           หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
   

 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย                                                         2.45 5,500,000.00 40,425,000.00 

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรพัย ์
   

 
B&I CAPITAL                                                                                          0.08 183.87 1,394,350.36 

           หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
   

 
ICHIGO HOTEL REIT INVESTMENT                                                                         1.06 638.00 17,501,627.48 

 
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT                                                                           0.01 5,800.00 119,175.73 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล                                                           3.54 4,326,600.00 58,409,100.00 

                  รวมหน่วยลงทุน 84.34   1,390,130,819.09 

รวมเงินลงทุน 100.16   1,651,006,757.11 

  รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ -0.16   -2,718,311.26 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100   1,648,288,445.85 
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา

(Notional 
Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไล/ขาดทุน
(Net 

Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 16,706,950.00 (0.0006) 20 Jan 2023 (9,360.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 30,872,640.00 (0.0010) 10 Feb 2023 (16,440.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 33,956,260.00 0.0379 04 Nov 2022 625,300.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 35,124,435.00 0.0310 04 Nov 2022 511,380.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 84,099,925.00 (0.1652) 20 Jan 2023 (2,722,411.25)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 11,452,980.00 (0.0183) 20 Jan 2023 (301,559.28)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 598,529,000.00 (1.2152) 04 Nov 2022 (20,030,562.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 221,751,600.00 0.2522 04 Nov 2022 4,157,109.60

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 4,135,615.00 (0.0003) 24 Feb 2023 (5,191.45)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 915,225.00 (0.0018) 20 Jan 2023 (29,057.85)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 3,863,805.00 (0.0192) 18 Nov 2022 (317,089.52)

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน JPY/THB

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน SGD/THB

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ลำดับ ชื่อหลักทรัพย ์ ชื่อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน 

1 JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (REIT) 8985 JP 3.54 

2 INVINCIBLE INVESTMENT CORP (REIT) 8963 JP 3.41 

3 ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท CPNREIT 9.00 

4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท LPF 5.72 

5 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท WHART 5.59 

6 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ 

FTREIT 5.49 

7 ICHIGO HOTEL REIT INVESTMENT 3463 JP 1.06 

8 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 3.54 

9 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยอ์ิมแพ็คโกรท IMPACT 3.41 

10 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF 2.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน(ร้อยละ) 

N/A N/A 

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทนุ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 
 
 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2565 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 
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ข้อมลู ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนนิงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมลูคา่ 
ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 



-53- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ข้อมลู ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนดิเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ข้อมลู ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสนิใจลงทุน 
        

 

รวบรวมข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 
 


