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หนังสือช้ีชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

 
 

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต้ี แอนด  
อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล 

LH Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

(LHPROPINFRA) 
 

 

 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรม 

จึงมีความเสี่ยงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
 

 

 

 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 7 สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2566)  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอยีดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือ 
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรคัเจอร เฟล็กซิเบ้ิล 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : LH Thai Property and Infrastructure Flexible Fund  

ชื่อยอโครงการ : LHPROPINFRA 

อายุโครงการ  : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง   : 7 ตุลาคม 2559 

และจัดการกองทุนรวม     

วันที่จดทะเบียน  : 27 ตุลาคม 2559 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน : ทุกวันทำการ 

 
 
 

ประเภทของกองทุน 
กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย และ/หรือตราสารดังตอไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนของ
หลักทรัพย และ/หรือตราสารดังกลาวไดตัง้แตรอยละ 0 – 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ   

- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย/ตราสารอ่ืนใดที่ใหสิทธิใน
การไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน หรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาวขางตน  

- หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน/ตราสารอื่นใดท่ีใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาว
ขางตน 

- ตราสารแหงหนี ้เงินฝากธนาคาร ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ทั้งน้ี กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไมเกินรอยละ 20  
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย/หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนอันดับแรก แตหากการลงทุนในหนวยลงทุน และ/หรือ
หนวยทรัสตดังกลาวไมเปนไปตามที่คาดการณไว ผูจัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยอ่ืน  
ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะเพื่อประโยชนของ
กองทุนเปนหลัก 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำ
กวาที่สามารถลงทุนได  (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ ไม ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated 
Securities) กองทุนจะไมลงทนุในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวย
ลงทุน 

ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

ชนิดจายเงนิปนผล LHPROPINFRA-D 
 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอ
จากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ
เปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

ชนิดผูถือหนวยลงทุนกองทุน 
ภายใตการบริหารจัดการ 

LHPROPINFRA-L  เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยูภายใตการบริหาร
ของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอ่ืนที่บริษัทจัดการเดียวกันเปนผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ 
รวมถึงกลุมผูลงทุนอ่ืนท่ีบริษัทจัดการประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต โดย
เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส LHPROPINFRA-E 
 

เหมาะสำหรับผูลงทุนที่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศเพ่ิมเติม
ในอนาคต 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มข้ึน ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น และเปด
โอกาสใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแต
กรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงนิปนผลนั้น          

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 1,000 ลานบาท  

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันสิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 30 กันยายน ของทุกป 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 30 กันยายน 2560 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนยัสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว  
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(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดงักลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย

ลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 

ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เร่ือง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โด
บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใช
รายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  
แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลา
หยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 
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 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคืนหนวย 
รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทนุ และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง
ใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอยางเหมาะสม 
 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ  
ก็จะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบรษิัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสดัสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 
 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสำคัญ 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุนทำสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือ
อัตราดอกเบี้ย เปนตน หากกองทุนคาดการณผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนา อาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงของกองทุนไดทั้งหมด และอาจมีตนทุนอยูบาง ทำใหผลตอบแทน
โดยรวมของกองทุนลดลง รวมท้ังกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหสถานการณอยางสม่ำเสมอ และจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยงใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา หรือแตละสถานการณ เพื่อใหการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง และในการลดความเสีย่งของคูสัญญา กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มกีฏหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น หรือ
ธนาคารพาณิชย และจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญากอนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงนิของ
คูสัญญาอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทนุเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคาทรัพยสิน
สุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียมการซื้อขาย
หนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

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

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension 
of dealings)  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทนุอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่เก่ียวของใน
ขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุน
รวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิไมใชเคร่ืองมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนดิหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนด
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล 
(side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสัง่ซื้อ หรือคำสัง่ขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของ
กองทุนภายหลังจากน้ี บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม และ/หรอืผานทางชองทางอ่ืนที่บรษิัทจัดการกำหนด 

 

 

เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เคร่ืองมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรพัยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธปีฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดยคำนึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถงึตนทนุและคาใชจาย
จากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือ
ภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของ
กองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูล
ประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือให
สามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปจจัย
เก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินท่ีลงทุน 
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อให
สามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีทีเ่ปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายใตสถานการณ 
และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนท่ีชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มีการใช
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ทีเ่ก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ
ใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏ
วาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการน้ันไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชำระดวย
เช็คท่ีเรียกเก็บไมไดน้ัน ไมไดรับการจดัสรรหนวยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 
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การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครือ่งมือนี้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัท
จัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก
มูลคาการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสัง่ขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 20 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือหนวย
ลงทุนจะตองแจงบริษทัจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีที่เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายใตสถานการณ 
และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน และ/
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทนุได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบรษิัทจัดการจะเปดเผยทาง
เว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรอืในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได
จาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและ
หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มอีำนาจอื่น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side 
pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บรษิทัจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวมและ
หรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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3.  การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษทัจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทนุโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บรษิทัจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรบัซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จริงดังนี้ 

(ก) บริษทัจดัการกองทนุรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรพัยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บรษิทัจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตาม
ประกาศซึ่งบริษทัจัดการสามารถดำเนนิการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรือ่ง หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือ
ผูลงทุนประเภทสถาบัน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว
เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่
สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
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1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ

เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทนุรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถกูตองไมเปนเท็จ และไม
ทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบรษิัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
เพือ่ใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทนุสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่www.lhfund.co.th 

 

 

 เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธ ิ
กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวย
ลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บรษิัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผูโอนและผูรับโอน และย่ืนคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีทีผู่รับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนด
ไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง “คาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและผูรับโอน
หนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ ท้ังนี้ ผูรับโอน
หนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถอืหนวยลงทุน 
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 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกำกับภาษี” ทกุครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรพัยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในชวงการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนบัสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคนืเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอ่ืนใดตามท่ีบริษทัจัดการกำหนด 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทนุในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธอิอกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดท่ี 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศพัท 02-286-3484  

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

- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศพัท 0 2256 2331-6 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติน้ัน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอ
พิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนญุาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

     บรษิัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรพัยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
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ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหารจัดการ
ของบริษัททั้งหมด 68 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 58,780,148,833.98 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

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

รายชื่อผูบริหาร 

1. นายมนรัฐ ผดงุสิทธ์ิ    กรรมการผูอำนวยการ 
2. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ    สายการลงทุน 
3. นายอนวัุฒน อ่ิมแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรกัษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
4. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ   กรรมการ 
5. นายจิตติพงศ มีเพียร    กรรมการ 
6. คณุปกรณ เกาเอี้ยน    กรรมการ 
 
 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง

หนาท่ีความรับผดิชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 
ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ -ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ , 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 

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

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ผาน CFA ระดบั II 
 

 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดบั 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดับ I 

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

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

คณุพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปรญิญาโท Information System 
London School of Economics 
(LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  
-ปริญญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตร
และบัญช ีCity University, 
London 
-CFA 

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

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

คณุสมประสงค แซจิว -ปรญิญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดบั l 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-นักวิเคราะห 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทนุ  
ฝายธุรกิจตลาดทุน 

คณุจิตติพงศ มีเพียร -ป .โท  ( เกี ย รติ นิ ย ม อั น ดั บ  2 ) 
การเงินและการลงทุน, University 
of Strathclyde,  
-ป.ตร ีวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดบั I 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย 

คณุพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล - ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 

- ป.ตรี เศรษฐศาสตรการเงิน (2 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
- บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารหน้ี 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

Honor) ม.รามคำแหง 
- ผาน CFA ระดบั II 

- กองทุนประกันสังคม 
- ธนาคารกรุงไทย 

-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาทีอ่าวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 
 

- ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ใบอนุญาตินักวิเคราะห
ปจจัยพืน้ฐาน 

- ผาน CFA ระดับ I  
- Certificate in Quantitative 

Finance (CQF) 

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

- ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารทุน  

- นักวิเคราะห  
- นกัวิเคราะหอาวุโส  

คณุอัครวัฒน เรืองกิตตอัคร -  ป.โท Financial Investment 
and Risk Management, 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร 

-  ป.ตร ีบรหิารธุรกิจระหวาง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงนิ 
(FA License) 

-  REIT Manager License, 
ประเทศสิงคโปร  

-  ผาน CFA ระดบั II 

-  บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
-  บริษัท ดีทีพีโกลบอล รทีส  
 แมนเนจเมนท จำกัด 
-   สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) 

-  ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน
ตางประเทศ   

- ผูอำนวยการฝายการบรหิาร
สินทรพัย และปฏบัิตกิาร  

- เจาหนาที่บริหาร ฝายวิจัย  

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรพัย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรบัแตงตัง้ (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนดวย)   

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 
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 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทนุสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบริษทัจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 
 
 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  

แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนท่ี 2 ขอ 1.1 หรือขอ 

2.1  

ไมจำกดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออก 

ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่

รฐับาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทนุในตางประเทศ

หรือผูมภีาระผูกพันมภีูมลิำเนาอยูตางประเทศ โดย

เลอืกใช credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่ เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน             

นับแตวันทีล่งทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระ

ผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงิน  

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วันนับ

แตวันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated 

market 

6 

 

ทรัพยสินดงันี ้

6.1  ตราสารทุนที่ จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสาร

อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปน

หลักท รัพยซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไมวาตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายใน

กระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือ

ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทท่ีอยู

ระหวางดำเนนิการแกไขเหตุที่อาจทำใหมกีารเพิกถอนหุนออกจาก

การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนทีอ่ยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังน้ี         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทนุ SN หรือศุกูก ที่

ผูออกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. 

ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. 

ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอตัราใด 

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 

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

6.4.2  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ 

≤ 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน และไมได มี

ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี

ภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน 

บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1   บุ คคลตามข อ 5.2.3.1 –  

5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบั น การ เงิน ระหว า ง

ประเทศท่ีประเทศไทยเปน

สมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี

ลักษณ ะทำนองเดี ยวกับ

บุคคล ตามขอ 6.4.3.3.1 – 

6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน 

นับแตวันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบ

ของ regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดั งนี้  ท่ี คู สัญ ญ ามี  credit rating อ ยู ในระดั บ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการ

จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย 

สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลักทรพัยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาว

ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการ
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

เพิกถอนหนวยดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET 

หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การ

ลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย 

หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี (diversified fund) 

ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ใน 

ระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private equity ที่อยู

ระหวางดำเนินการแกไขเหตุ ท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกล าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ) 

7 หน วย infra หรือหน วย  property ของกองทุนที่มี ลักษณะ

กระจายการลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย 

หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่

สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

สวนที่ 2 : อตัราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูง

กวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนในbenchmark + 

10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสนิดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนนิงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคล

ดังกลาว) เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดงันี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.2  ธพ. 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 

เวนแตเปน MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ป  

  ใหเฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ท่ีอายกุองทุน  

  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี ้เฉพาะ MF ทีม่ี 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรพัยสินดงันี ้

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

ดำเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตาม

วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขาย

คืนผูออกตราสารได 2.2 SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียน

กับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน

ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต 

และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก

เกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวน

การลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่

คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสญัญา (single entity limit)  แต

ไมรวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 

Basel III ทีม่ีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่ 1.1 :       

อัตราส วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่ วไป ของสวนท่ี  1 :

อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือ

คูสัญญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือ 

ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลด

ความเสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงที่มีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ product 

limit 
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สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมจีำนวน
หุนของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสยีงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทนุตราสาร Basel 
III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึง
ตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ตางประเทศ) 

 

2.1  ไม เกิน 1 ใน 3 ของมูลค าหนี้สินทางการเงิน  (financial 
liability)* ของผูออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปดเผยไวในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผูออก
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำ
มูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงนิลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงิน
นั้นจะตองเปนขอมูลท่ีมีการเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่
ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่ เปดเผยไวในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไม
เกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้
ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมี
การย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance 
program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทนุในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออก
ใหมและมี  credit rating อยู ในระดับต่ ำกว า investment 
grade หรือไมมี  credit rating ให  บลจ. ลงทุน เพื่ อกองทุน
ภายใต การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 
ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง 
เวนแตกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะ
เปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปนราย
โครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคล
ดังนี ้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 แหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงนิตางประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. - 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุน
ทีม่ีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตั้งข้ึนใหมโดยมอีายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั้ งหมดของ
กองทุน private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial 

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

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา

ดวยการลงทนุของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ 
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป 

ตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.68 1.07083 1.06906 1.07010 

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.11 0.02142 0.02138 0.02140 

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.54 0.26771 0.27815 0.37561 

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกินรอยละ 0.42 0.31276 0.45174 0.08448 

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.50 ไมมี ไมมี ไมมี 

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) จายตามจริง 0.00822 0.01564 0.02115 

- คาจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) จายตามจริง N/A N/A N/A 

- คาใชจายในการจัดทำ จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย จายตามจริง 0.29604 0.34300 N/A 

- คาใชจายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) จายตามจริง 0.00850 0.09310 0.06333 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมที่ประมาณการไมได            

   - ไมมี จายตามจริง ไมมี ไมมี ไมมี 

รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกินรอยละ 3.75 1.67272 1.82033 1.55159 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย จายตามจริง 0.17618 0.20901 0.07659 

หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนาซื้อ ขาย
หลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

       2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพิ่มเติมโครงการ
จัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ท้ังน้ี เปนไปตามท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการและตาม
หลักเกณฑที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

      3) คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 3.75 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม  

 

 

 

 

 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถอืหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ รอยละของมูลคาซือ้ขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)     

 ชนิดจายเงินปนผล ไมเกิน 2.68 0.50 0.50 0.50 
 ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) ไมเกิน 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching fee)     

- คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนเขา     
 ชนิดจายเงนิปนผล ไมเกิน 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 
 ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 
-คาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนออก ไมเกิน 2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 
 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน อัตราตามท่ี 

นายทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท 
ตอรายการ 

200 บาท 
ตอรายการ 

200 บาท 
ตอรายการ 

หมายเหตุ :  1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
   2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
   3) กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ 

สบัเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

 

 

 

1. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย 

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHPROPINFRA-D จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

2. LHPROPINFRA-L ไมจาย 

3. LHPROPINFRA-E ไมจาย  

2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำให
กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดที่มีการจายเงนิปนผลนั้น  

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงนิปนผลของกองทุนในอนาคต 
โดยถือวาไดรบัความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี ้เปนไปเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

 

 

ขอมูลอื่น ๆ  
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 3. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงิน
ปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
ดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ชนิดไมระบุชือ่ผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการท่ีตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่
ตางกนัได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเตมิตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุน
เปดนั้น 

 
  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ดัชนชีี้วัดของการลงทุน คอื 

ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return 
Index) ในสัดสวนรอยละ 100 

หมายเหตุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใต
กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการ
เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 

 

 



-25- 

 การเสนอขายหนวยลงทุน  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก    

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHPROPINFRA-D มูลคาขัน้ตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHPROPINFRA-L มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

3. LHPROPINFRA-E มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป                

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHPROPINFRA-D มลูคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

2. LHPROPINFRA-L มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

3. LHPROPINFRA-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

 ชวงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปดรับคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุน) เวลา 8.30 – 15.30 น.   

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดยีวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเปน 
เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันท่ีตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายใน
นาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบน
ดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาทีท่ำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

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

ตัวอยางการทำรายการซ้ือ  

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

วันท่ี 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน ทำใหมูลคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยจะไม
สามารถลงทนุเพ่ิมในหนวยลงทุนชนดิชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท  

วันท่ี 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 1,000,000 บาท 
ทำใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมเติมไดอีก 
900,000 บาท  

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพ่ิมนอกเหนือจากมูลคาสวนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมา
รวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การสงคำสั่งขายคืน
สามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
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2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

- บริษทัจัดการ 

- ผูสนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนงัสือชี้ชวน ใบคำสั่งซือ้หนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทนุของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ 
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปดบัญชี
กองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต
เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ 
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน 
พรอมชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซือ้หนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทนุก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1.  วธิีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษทัจัดการและผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถา
มี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวใน
หนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรอืตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนให
ถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชี
กองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 
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(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อ
หนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือ
ผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบญัชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) สำนักลมุพิน ี เลขที่บัญชี 889-1-01361-5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการโดยจะปดประกาศ ณ 
ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 (5)    หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อหนวย
ลงทุน พรอมทั้งเงนิคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) 
หรอืตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซือ้ไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อ  
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันการ 
นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหน้ีกับ
บริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัท
จัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่ งซื้ อหน วยลงทุนที่ ไดทำการสั่งซื้ อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้ อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะ 
เพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซือ้หนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันทีค่ำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนน้ัน 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบรษิัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน 
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เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

3. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
การขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบตัิตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุ
การขายหรอืรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

4. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
โดยบริษัทจัดการจะดำเนนิการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงให 
ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคา
ที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีท่ีบริษัท
จัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหาร
กองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(5) บรษิัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นวา
การหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพร
ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขตาง ๆ 
ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
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 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน
แลว ในกรณีท่ีจำนวนเงนิที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรบัชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย
ลงทนุใหตามจำนวนเงินทีไ่ดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามท่ี
ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลกัการ “จองซื้อกอนได
กอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทนุ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซือ้หนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อในสมดุ
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
โดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันทำการขายหนวยลงทุน 

  การสัง่ซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคนื                       

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHPROPINFRA-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHPROPINFRA-L มลูคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHPROPINFRA-E มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน   

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHPROPINFRA-D จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHPROPINFRA-L จำนวนหนวยลงทนุข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHPROPINFRA-E จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ   

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHPROPINFRA-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

2. LHPROPINFRA-L มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

3. LHPROPINFRA-E มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 
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จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ        

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHPROPINFRA-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ ไมกำหนด 

2. LHPROPINFRA-L จำนวนหนวยลงทนุคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHPROPINFRA-E จำนวนหนวยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคนื 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทนุในอนาคต 

 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดลุยพินจิของผูลงทุน 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

1.  การรบัซือ้คืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบรษิัทจัดการและผูสนับสนนุการขายหรอืรับซื้อคืนไดทกุวันทำการ ตั้งแต
เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงให
ผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การรับซื้อคนืหนวยลงทุน ตามที่ไดแจง
ไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวย
ลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
จะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสัง่ขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคืนหนวย
ลงทุน พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคำขอใช
บริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไข และ/
หรอื ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากความขัดของของ
ระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคทีจ่ะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
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(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถดัจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ   

ทัง้นี้ สิทธิการขายคนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทนุระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ “การ
ไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผูถือหนวย
ลงทุนไดในระหวางวันทำการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนเวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจดัการเปนอยางอ่ืน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการ
อนุมัติจากบรษิัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ลวงหนากอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุ
การขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนากอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับซือ้คนืหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บรษิัทจัดการอาจเพิ่มเติม
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัท
จัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ 
บรษิัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริม่ใหบรกิาร โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 ระยะเวลาในการรบัซื้อคืน : 

ทุกวันทำการ  

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 15.30 น.  ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การรบัซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
หรือเวบ็ไซตของบริษัทจัดการ  
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 การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น. ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนตามราคา
หนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการขายคืนหนวยลงทุน หรอืปรับปรงุ เพิ่มเติม วิธีการ และการรับเงิน
คาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรบัความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดย
จะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายหนวยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
จากกองทุนตนทางซึ่งหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทนุรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะ
ตดิประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่ง
เปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือ
จำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด เม่ือบริษัทจัดการไดทำ
รายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทนุจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะ
อนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 
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กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ สามารถ
ขอรับหนังสือช้ีชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเตมิในอนาคต 
และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยาง
อื่นได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
เปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปด
บัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4.1 การรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทนุ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทนุก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณกีองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอยีดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณกีองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการที่บริษัท
จัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยนเรียบรอยแลว 
หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันกอนวันที่กองทุนจะไดรับเงิน
จากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) หรือจะใชมูลคาหนวย
ลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการไดรับเงินจากกองทุนตนทาง บวกดวย
คาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณ ี

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการโดยจะติดประกาศไวทีท่ำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ลวงหนากอนวันเปลี่ยนแปลง   

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวยลงทุนของ
ผูถือหนวยลงทนุมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่
จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทนุไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิตอของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิ เสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน 
โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บรษิัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลีย่นแปลง 
ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุก
แหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือ
หนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความ
เสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นวา
การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซต
ของบริษทัจัดการ 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว มี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

 

 

 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนบัคะแนนเสยีงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนดิดงักลาวมผีูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดงักลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ี
สวนราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่นใดท่ีมี
อำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด 
ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตางๆ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแกไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำดวย
ความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

4.  การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนใหบรษิัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมี
เหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 
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(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปน
การแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

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

บรษิัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติม
จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำ
ความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน 
หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบ
ลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัตขิองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้ง
การเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลกูคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการ
ดำเนนิการอ่ืนๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรยีกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตอง
เสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

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

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรอืเงนิจากการขายทรัพยสินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป  พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับ
ฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุน
รวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรอืยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบรษิัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได และ/
หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  
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เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 

 (1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรบั เปนตน)ที่มีอยูใน
บัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหขอมลูตามหัวขอที่กำหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลท่ีเคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึง
นำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพือ่เปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดำเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดำเนินการตามที่บรษิัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลีย่น/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงบัหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงนิลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงนิที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศ
ไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทนุโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น 
หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ
อันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือก
ดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรอืดำเนินการอ่ืนใดที่ราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถอืหนวยลงทุน 

9. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการ
รายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 
15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ท้ังน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบรษิัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถงึประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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10. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการทั่วไป 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไปและการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักขา  
โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ 

11. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทนุ
รวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติให
เปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมอีำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบรษิัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทนุของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ 
ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวน
หนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทนุกับบรษิทัจัดการกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครฐัตางประเทศ -              -   

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย 11,569,018.10  6.37  

  หรือบริษัทเงนิทุนเปนผูออก/สั่งจาย/รับอาวัล/ค้ำประกัน     

(ค) ตราสารที่มีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -   -  

  ลงทุนได (Investment grade)     

(ง) ตราสารที่มีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดับต่ำกวาอันดับที่ -   -   

  สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมม ีRating     

 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลคา ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 

สัดสวนเงินลงทุนข้ันสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 
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ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม 

    ความนาเชื่อถือ ราคาตลาด 

เงินฝากธนาคาร บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) AA-(FITCH) 11,569,018.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิล้ 0.1719 

 
 
 
 

 
 
 
       

 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 182,166,699.10 100.36  
เงินฝากธนาคาร 11,569,018.10 6.37  
หนวยลงทุน 170,597,681.00 93.98 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรอืหนี้สินอ่ืน ๆ -645,953.88 -0.36 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 181,520,745.22 100 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลคา ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 

 

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผกูพนั 
มูลคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
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รายละเอยีด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
    

 
บรษิัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                             6.37 11,566,690.95 11,569,018.10  
                รวมเงินฝากธนาคาร 6.37 

 
11,569,018.10 

หนวยลงทุน 
    

           หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

   

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย                                                     0.00 781,300.00 0.00 

 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยและสทิธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท                12.64 1,725,400.00 22,947,820.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา อสังหาริมทรพัย แอล เอช โฮเทล                                     3.20 528,600.00 5,814,600.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท                                     7.12 694,700.00 12,921,420.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหารมิทรัพย อัลไล                                      1.54 379,500.00 2,789,325.00 

 
ทรสัตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร                          

2.10 350,300.00 3,818,270.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหารมิทรัพย 
โกลเดนเวนเจอร                                      

2.67 538,100.00 4,842,900.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล                            

2.14 534,600.00 3,875,850.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหารมิทรัพยภิรัชออฟฟศ              2.66 604,400.00 4,835,200.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย 
สนามบินการบินกรุงเทพ                                 

3.41 594,600.00 6,183,840.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหารมิทรัพยไอเน็ต                       5.33 819,200.00 9,666,560.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท                       

11.95 2,147,736.00 21,692,133.60 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธาน ี                       1.51 435,700.00 2,744,910.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
อมตะซัมมิทโกรท                                    

0.80 217,000.00 1,453,900.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท        

5.23 784,987.00 9,498,342.70 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอ 

11.92 2,099,829.00 21,628,238.70 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท                           6.35 860,500.00 11,530,700.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย                                                        3.61 880,000.00 6,556,000.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล                                                          9.80 1,318,346.00 17,797,671.00 

 
                รวมหนวยลงทุน 93.98 

 
170,597,681.00 

รวมเงินลงทุน 100.36   182,166,699.10 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ -0.36   -645,953.88 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 100   181,520,745.22 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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ลำดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของ
เงินลงทุน 

1 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท LPF 12.64 

2 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHART 11.95 

3 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอ 

FTREIT 11.92 

4 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 9.80 

5 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท CPNREIT 7.12 

6 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท IMPACT 6.35 

7 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต INETREIT 5.33 

8 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT 5.23 

9 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF 3.61 

10 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินการบินกรุงเทพ BAREIT 3.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
N/A N/A 

รายชื่อหุนท่ีลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
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ขอมลู ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

-  ทำความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตดัสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

-  ทำความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตดัสินใจ 

 

 

รวบรวมขอมลู ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดชองทางอิเลก็ทรอนิกส 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 


