
 

 

 

 

หนังสือชี้ชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

 
 

กองทุนเปด แอล เอช สมารท หุนระยะยาว 
LH Smart Long Term Equity Fund 

(LHSMARTLTF) 
 

"การลงทุนใน LTF ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป  
ผูลงทุนไมสามารถนำมาลดหยอนภาษีได" 

 

 
 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 7 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566)  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช สมารท หุนระยะยาว 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH Smart Long Term Equity Fund 

ชื่อยอโครงการ     : LHSMARTLTF  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันท่ีไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 29 สิงหาคม 2559 

วันที่จดทะเบียน     : 22 กันยายน 2559 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 
  

 
 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมหุนระยะยาว  ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับ
ผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูงเปนอันดับแรก 

นอกจากนี้กองทนุอาจลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารดังตอไปนี้ 

- หนวยลงทนุของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย/ตราสารอ่ืนใดที่ให
สิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน หรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาวขางตน  

- หนวยลงทนุของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน/ตราสารอื่นใดท่ีใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสาร
ดังกลาวขางตน 

- ตราสารแหงหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรพัยหรอืทรัพยสินอ่ืนหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 
ทั้งนี้  กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไมเกิน 
รอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทนุอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และจะไมลงทุนในหรือมี
ไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

ทั้งนี้ ประเภทกองทุนอาจเปลี่ยนเปนกองทุนรวมตราสารทุนทั่วไปและขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนช่ือกองทุนใหสอดคลองกัน 
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในอนาคต โดยกองทุนจะนำเงนิที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความ
เห็นชอบใหกองทุนลงทุนไดและตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวของ ประกาศเพ่ิมเติมในภายหลัง  

การเปลี่ยนประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมตราสารทุนทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกลาวขางตนใหถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนา โดยจะปด
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ พรอมทั้ งปรับปรุงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสำนักงาน

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือใหขอมูลในสวนตาง ๆ ของโครงการสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยกองทุนจะ
ปฎิบัติตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมตราสารทุนท่ัวไปดวย 

อาจมีบางขณะท่ีบริษัทจัดการอาจไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กำหนดไวไดอันเนื่องมาจากเกิด
สภาวการณที่ไมปกติหรือมีเหตุจำเปน เชน มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง อยางมีนัยสำคัญหรือเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสำคัญตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอยางรุนแรงในรอบปบัญชี 
ภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการเกิดจราจล ภาวะสงคราม เปนตน บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนให
เปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กำหนดไวในโครงการตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไมถือวาผิด
เงื่อนไขโครงการและถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิด
หนวยลงทุน 

ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดจายเงินปนผลและ
สิทธิประโยชนทางภาษี 

LHSMARTLTF-D 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตองการรับรายได
สม่ำเสมอจากเงินปนผล และนำเงินคาซื้อหนวยลงทุนของ LTF ไป
หักลดหยอนภาษีตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยตอง
เปนการซื้อหนวยลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เทานั้น และ
โดยที่ กฎกระทรวง ฉบับที่  317 (พ.ศ. 2559) กำหนดใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 
ดังนั้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไม
เปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน
ทางภาษีไดอีก และ/หรือ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. ชนิดจายเงินปนผล LHSMARTLTF-DN 
เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสให 
ผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากเงินปนผล  

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการออมและลงทุนระยะยาวที่ตองการลงทุนใน
ตราสารแหงทุนที่จดทะเบียนในประเทศที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวอยางนอย 7 ปปฏิทินเพ่ือไดรับสิทธิลดหยอนภาษี 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 500 ลานบาท  

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันสิ้นสุดรอบปบัญชี : ทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป 

วันสิ้นสุดรอบปบัญชีปแรก : ทุกวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

 ความผันผวนของราคาหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน  

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดงัตอไปนี้  
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(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทนุเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

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

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต
รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่ งท่ี รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

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

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 
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 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมลูเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผูออกตราสาร อันเนื่องมาจากผลการดำเนนิงานหรือฐานะการเงินของผูออก
ตราสารที่ไดรับผลกระทบจากความสามารถทำกำไรของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจายเงินปน
ผลของผูออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่ลงทุน โดยการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลการ

ดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับ

บริษัทผูออกตราสารอยางใกลชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูออก

ตราสารอยางมีนัยสำคัญก็พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ  
ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยาง
ตอเนื่องและสมำ่เสมอ เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสดัสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเส่ียง

จากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือ

หนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชนอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย และ

จะวิเคราะหฐานะการเงนิของคูสัญญากอนทำสญัญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงนิของคูสัญญาอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่
เก่ียวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา
แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอ่ืน ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือ
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบรษิัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  

กองทุนเปด แอล เอช สมารท หุนระยะยาว (LHACTLTF) บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพ
ดานคลองของกองทุน ไดแก การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่
ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือ ไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  รายละเอียด 
ดังนี้ 

1.  การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

2.  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรอืไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว
เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่
สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

 
 
 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงนิฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทนุคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปน
เทจ็ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช สมารท หุนระยะยาว ไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไป
เปนประกัน 

5) ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชำระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร (ควรลงทุนอยางนอย 7 ปปฏิทิน) 

6) เมื่อครบกำหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดฯ ผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไมสามารถไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิด โดยใหถือ
วาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

7) ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคูมือการ
ลงทุนไดที่บรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

8) ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

9) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
www.lhfund.co.th 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธ ิ
กรณีผูถือหนวยลงทนุถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทนุรวมหุนระยะยาวไมสามารถโอนได 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

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

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธรีองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรอืการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 18 ตุลาคม  2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร

จัดการของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 59,856,408,078.39 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

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

 

รายชื่อผูบริหาร 

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

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พศิณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายอานภุาพ  โฉมศร ี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

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

 

 

 

 

 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บรหิารฝายการ
ลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณุวงรกัษ  -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑติ, 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
ลงทุน, (Deputy Managing Director, 
Investment Management 
Department) 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส, ผูอำนวยการ
ฝาย Property Fund (Senior Fund 
Manager, Executive Vice 
President, Department Head - 
Property Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหน้ี 
(Associated Director, Debt Capital 
Market)  
-ผูจัดการกองทนุตราสารหน้ี  

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรติ
นิยมอันดับ 1 
-ผาน CISA ระดับ II 

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

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

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศ   
-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายจัดการ
ลงทุน  
-ผูอำนวยการฝาย ฝายจัดสรรสินทรัพย
และกลยุทธการลงทุน  
-หัวหนาสวน ฝายการลงทุนตราสารทุน  

คณุพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปริญญาโท Information System 
London School of Economics 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส 
 

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศ 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  
-ปริญญาตรี สาขาการเศรษฐศาสตร
และบัญชี City University, 
London 
-CFA 

 
-บลจ. เอ็ม เอฟ ซี  
 
-บลจ.วรรณ จำกัด 
-บลจ.ซไีอเอ็มบี-พรนิซเิพิล จำกัด 
-บลจ.ซไีอเอ็มบี-พรนิซเิพิล จำกัด 

-ผูจัดการกองทนุอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 

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

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-นกัวิเคราะห 

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

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและบริหาร
สินทรพัย 

คณุพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 
ป.ตรี เศรษฐศาสตรการเงิน (2 
Honor) ม.รามคำแหง 
ผาน CFA ระดับ II 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 
 
-กองทุนประกันสังคม 
-ธนาคารกรงุไทย 

-ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุนตราสาร
หนี ้
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

 
  
 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 
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2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  ก รณี มี  credit rating อ ยู ใน ระดั บ  investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนท่ี 2 ขอ 1.1 หรือขอ 
2.1  

ไมจำกดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออก 
ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รฐับาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนในตางประเทศ
หรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยูตางประเทศ โดย
เลอืกใช credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มลีกัษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่ เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน             
นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

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  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับ
แตวันท่ีลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated 
market 

  

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพย
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรบั ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยู
ระหวางดำเนนิการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนีก้ึ่งทนุ SN หรือศุกูกที่
ผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนัน้ในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

 

รวมกนัไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

กฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. 
ตางประเทศท่ีไดรบัอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. 
ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ 
≤ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน 
บุคคลดงันี ้

6.4.3.3.1   บุ คคลตามข อ 5 .2.3.1 –  
5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถ าบั นก าร เงิน ระห ว า ง
ประเทศที่ประเทศไทยเปน
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี
ลั กษณ ะทำนองเดีย ว กับ
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 ที่ม ีissuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังน้ี ที่คูสญัญามี credit rating อยูในระดับ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย 
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาว
ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการ
เพิกถอนหนวยดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การ
ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย 
หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่ จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ใน 
ระหวาง IPO เพื่ อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private equity ที่อยู
ระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกล าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ) 

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

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูง

กวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนในbenchmark + 

10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคล
ดังกลาว) เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายกุองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E ห รือ  P/N ที่ มี เงื่อน ไขห าม เปลี่ ยนมือแต  MF ได
ดำเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตาม
วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขาย
คืนผูออกตราสารได2.2  SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียน
กับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน
ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม) 

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 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวน
การลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่
คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แต
ไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ทีม่ีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :    
อัตราส วนการลงทุนสำหรับ MF ท่ั วไป ของส วนที่  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) 

ไมเกินมูลคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 

product limit 

 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวนหุน

ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น 
2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 
 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*
ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏ
ในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมา
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
รวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดย
ขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลท่ีมีการเผยแพรเปนการ
ทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใช
อัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมี
การ ย่ืนแบบ filing ในลักษณ ะเปน โครงการ (bond issuance 
program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหม
และมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไม
มี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) 
ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 
(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 
(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้   
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้ งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนท่ีมี
ลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมอีายุไมเกิน 2 ป 
(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

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

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

** รวมถึงกรณยีังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 

 

 

 
1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ 
รอยละของมูลคาซื้อขายตอป 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจรงิ 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจรงิ 
ป 2565 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

     (Front-end-fee) 

2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

1.2 คาธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหนวยลงทุน  

     (Back-end fee) 

2.68 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

      (Switching fee) 

     คาธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยนเขา 

      

      

 

     คาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนออก 

                  สับเปลี่ยนภายใน บลจ. 

 

 

                   

                  สับเปลี่ยนขาม บลจ.* 

 

 

2.68  

 

 

 

 

2.68 

 

 

 

2.68 

 

 

ยกเวน 

แตตองเสีย

คาธรรมเนียมการ

ขาย (ถามี) 

 

ยกเวน 

แตตองเสีย

คาธรรมเนียมการ

รบัซื้อคืน (ถามี) 

ตามเงือ่นไข 

 

 

ยกเวน 

แตตองเสยี

คาธรรมเนียมการ

ขาย (ถามี) 

 

ยกเวน 

แตตองเสยี

คาธรรมเนียมการ

รับซื้อคืน (ถามี) 

ตามเงื่อนไข 

 

 

ยกเวน 

แตตองเสยี

คาธรรมเนียมการ

ขาย (ถามี) 

 

ยกเวน 

แตตองเสยี

คาธรรมเนียมการ

รับซื้อคืน (ถามี) 

ตามเงื่อนไข 

1.4 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
ตามอัตราที่นาย

ทะเบียนกำหนด 

ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

หมายเหตุ :  1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอ่ืีนใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
  2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
  3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจดัการกำหนด 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
 

หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนา
ซื้อ ขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

       2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 4.28 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล : จาย 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1. กองทนุจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้

การจายเงนิปนผลของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะจายไดเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะตองไมทำใหกองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละครั้ง ใหเลือกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้(1)  จายจากเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2)  จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกำไรสะสมดังกลาว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงนิปนผลนั้น แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา  

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนใน
อนาคต 
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2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถอืหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทนุชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการท่ีตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่
ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติ
เพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนั้น 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

ตัวชี้ วัดผลตอบแทนของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ (SET Total Return Index)  
รอยละ 65 อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) ในสัดสวนรอยละ 35 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบรษิัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือ
เปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 
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มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป              

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครัง้ถัดไป ไมกำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซือ้ครั้งถัดไป ไมกำหนด 

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

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนท่ีสั่งซื้อ  
โดยชำระเปน เงินโอน เชค็ ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอืน่ ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถตดิตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสำคญั หนังสอืชี้ชวนสวนขอมูล
โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บรษัิทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนท่ียังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทนุ 

วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่  
28 มิถุนายน 2559 กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนชนิดที่มีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก 

บรษิทัจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทกุวันทำการซื้อหนวยลงทุนจาก
ผูถือหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึง
เวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีท่ียังไมเคยเปด
บัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่กำหนดใหเปนวันทำ
การซื้อถัดไป 
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ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุดงักลาว ตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี ้เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บรษิัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

 วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทนุเปนมลูคาไมต่ำ
กวาที่ระบุไวในหนังสอืช้ีชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรอืรับ
ซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรบัผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทนุกอน 

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี ้

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

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

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

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

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

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซต้ีิ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 

ธนาคาร ยูโอบ ีจำกัด (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขที่บัญชี 794-3-63067-8 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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



-22- 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน  
7 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้
กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทนุของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้
ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน
การสั่งซ้ือหนวยลงทนุ และ/หรอื ขอคืนเงนิคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

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

เมือ่บริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ 

3.  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการ
และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดงักลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

4. การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ
อาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุโดยวิธีอ่ืน ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill 
Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) 
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปด
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดย
เปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนยีมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
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 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน 
เปนตน 

(4) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจัดการเปนหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทนุดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

3. ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ผูสั่งซ้ือมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงนิที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินที่ไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ 
“จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อในวัน
เดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผู
ซือ้หนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรอืผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของ 
ผูสั่งซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนบัแตวันทำการขายหนวยลงทุน 

  การสั่งซือ้หนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 
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3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคนื ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน   

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคนื ไมกำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

มลูคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ    

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันตำ่ ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ        

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN จำนวนหนวยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บรษิัทจัดการ 

- ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

- รบัซื้อคืนหนวยลงทนุแบบดุลยพินจิของผูลงทุน 

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุน
ตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ท่ีจะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 
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 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำ
การขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทีค่ำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายคืน
หนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรบัรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันท่ีเปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื หรอืเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

ทั้งนี ้ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขาย
คืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ระบุไวในคำขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซือ้ขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

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

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนัน้ ๆ 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทนุไดทำการบันทกึรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทนุระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคนืหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และ
บรษิทัจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคนืหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
บริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เหน็ชอบ 

จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน 
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เมือ่บริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บรษิทัจัดการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทนุทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บรษิัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทนุผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บรษิัทจัดการ  

 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ทุกวันทำการขายคืนหนวยลงทนุ  

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคนื :  

ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ 

 การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุน
ตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอื่นๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงิน
คาขายคืน ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถาม)ี เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 

ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2563 เปนตนไป บริษัทจัดการจะไมเปดใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเขาเพ่ือซือ้หนวยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่
มีสิทธิประโยชนทางภาษีไดอีก เวนแตเปนการสับเปลี่ยนเขาหรือโอนยายหนวยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่น
ที่มีการลงทุนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่บรษิัทจัดการกำหนด 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอืน่ 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวัน 
ทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตน
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนญุาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุน
ระยะยาวออก อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีตองศึกษา 
และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนน้ี 
สามารถขอรับหนงัสือช้ีชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่
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ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทนุรวม จะตองเปดบัญชีกองทนุรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน  

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ  
ทีบ่รษิัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

กรณีสับเปลีย่นจากกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อหนวยลงทุน
กอนวันที่กองทุนจะไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน (ถามี) หรือจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการไดรับเงนิจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณ ี

กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อหนวยลงทุน
ทีบ่ริษัทจัดการไดรับเงนิจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณี 
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หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการโดยจะติดประกาศไวที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนากอนวันเปลี่ยนแปลง   

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ 

1. ในกรณีที่จำนวนผูหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนซึ่งเปนไปตามที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวนเรื่องการเลิก
กองทุน ผูถือหนวยลงทุนที่มีเจตนาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยาวอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดแสดงเจตนาไวไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการ (ถามี) โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทจัดการไมมีกองทุนรวมหุน
ระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมหุน
ระยะยาวอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยถือวาไดรับ
ความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว หากผูถือหนวยลงทุนมิไดแสดงเจตนาโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวอื่น บริษัทจัดการจะชำระคาขายคืนหนวยลงทุนตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทนุระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี  

2. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผู
ถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

(1) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนคืน
แกผูถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุด
รับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียด
โครงการ (ถามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บรษิัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

4. ในกรณีที่มีเหตุใหตองเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือโอนยายหนวย
ลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืนภายใตดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทนุมีคำสั่ง
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวยผลประโยชนท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ไดรับ
คำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินจิของบริษัทจัดการในเรื่องดังกลาวจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นวาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้ง
เผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ขอสงวนสทิธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

1. การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะบันทึกบัญชีเงนิลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืน
หรอืสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุน บรษิัทจัดการจะคำนวณตนทุนและผลประโยชนและหักเงินลงทุนแตละรายการ
ตามวิธีการ "เขากอน ออกกอน" (First In First Out : FIFO) โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันท่ีผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวแตละรายการ และในกรณีที่เปนการรับ
โอนจากกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืน ใหหมายความถึง วันที่ผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของรายการที่
รับโอนนัน้ 

2. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถอืหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

3. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ 
หนวยงานอ่ืนใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่อง
ตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของ
กฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตางๆ ทัง้นี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนทุกราย ทั้งน้ีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ 
ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

4. การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบคุคลดังกลาว (churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

5. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

6. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจาย
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษทัจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

7. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอืน่ๆ เพิม่เติม 

(1) บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รบัซื้อคืน  

8. การทำความรูจักตัวตนของลกูคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: 
CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบรษิัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามท่ีหนวยงานท่ีมีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวของ หรือเพ่ือใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

9.  ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลทีอ่ยูในบังคบัตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มี
สถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญ
ในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรบัจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงนิในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงิน
ลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงนิในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่
จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคนืหนวยลงทุนหรือเงนิปนผลที่ไดรับ เปน
ตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตาม
ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ  
(ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงนิ) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทนุโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทนุโดยรวมไดรบัประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ี
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวใน
คำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
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(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุดงักลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทนุรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทนุโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนนิการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดงักลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว
ขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูล
ของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

10. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเปนผูรบัผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด 
บรษิัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปน 
การทั่วไป 

ในกรณีที่บรษิัทจัดการฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัตใิหจัดตัง้กองทุนรวมแบบเปนการทั่วไปและการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหาย
โดยไมชักขา  โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทนุรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาท
เขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

12 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งน้ี ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผกูพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครฐัตางประเทศ                                  -              -   

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย                    8,929,973.03          2.80  

  หรือบริษัทเงนิทุนเปนผูออก/สั่งจาย/รับอาวัล/ค้ำประกัน     

(ค) ตราสารที่มีอันดบัความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ                                  -              -   

  ลงทุนได (Investment grade)     

(ง) ตราสารที่มีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดับต่ำกวาอันดับที่                                  -              -   

  สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating     

 
 
 

   
 

 
 

 

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม 

    ความนาเชื่อถือ ราคาตลาด 

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 8,929,973.03 

 

 
 
 
 

 

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปด แอล เอช สมารท หุนระยะยาว 5.5873 

 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 
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รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 318,633,782.03 99.95  
เงินฝากธนาคาร 8,929,973.03 2.80  
หุนสามญั 309,703,809.00 97.15 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรอืหนี้สินอื่น ๆ 147,416.99 0.05 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 318,781,199.02 100 

 
 

 
 
 
 

รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      2.80 8,924,512.69 8,929,973.03 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 2.80 

 
8,929,973.03 

หุนสามญั 
   

           หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 
   

 
บรษิัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                               0.95 840,800.00 3,043,696.00 

 
บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จำกัด (มหาชน)                          2.95 220,100.00 9,409,275.00 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                                                      2.03 1,589,300.00 6,484,344.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                                       3.54 385,700.00 11,281,725.00 

 
บรษิัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                                         2.00 29,500.00 6,372,000.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บรษิัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จำกัด (มหาชน)                                         0.51 227,400.00 1,614,540.00 

 
บรษิัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน)                                                 0.99 316,700.00 3,167,000.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บรษิัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                                 5.46 239,200.00 17,401,800.00 

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย 
   

 
บรษิัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)                                                    0.93 102,800.00 2,955,500.00 

 
บรษิัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค เซอรวิสเซส็ จำกัด (มหาชน)                                             0.52 21,200.00 1,653,600.00 

 
บรษิัท เอเซียเสรมิกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                          1.41 126,100.00 4,508,075.00 

 
บรษิัทบรหิารสินทรัพย กรงุเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                 1.50 260,100.00 4,785,840.00 

รายงานสถานะการกูยืมเงนิ และการกอภาระผูกพัน 

มูลคา ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย  
มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

           หมวดธุรกิจเทคโนโลย ี
   

 
บรษิัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                             1.44 79,700.00 4,602,675.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
บรษิัท เจ มารท จำกัด (มหาชน)                                                         1.01 61,700.00 3,208,400.00 

 
บรษิัท ซนิเนค็ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                               0.51 78,100.00 1,624,480.00 

 
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)                             1.87 138,500.00 5,955,500.00 

 
บรษิัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                             2.10 115,600.00 6,704,800.00 

 
บรษิัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกดั (มหาชน)                          2.78 46,200.00 8,870,400.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                     1.97 45,800.00 6,274,600.00 

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                        3.98 82,700.00 12,694,450.00 

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                           4.74 136,700.00 15,105,350.00 

           หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร 
   

 
บรษิัท จีเอฟพีท ีจำกัด (มหาชน)                                                                      1.61 306,300.00 5,145,840.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บรษิัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน)                                   1.06 149,600.00 3,366,000.00 

 
บรษิัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                                                1.16 377,100.00 3,695,580.00 

 
บรษิัท อิ๊กดราซิล กรุป จำกัด (มหาชน)                                1.06 356,000.00 3,382,000.00 

 
บรษิัท เฮลทลีด จำกัด (มหาชน)                                                               0.42 49,100.00 1,325,700.00 

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
   

 
บรษิัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                             1.94 174,300.00 6,187,650.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บรษิัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)                3.60 223,900.00 11,474,875.00 

 
บรษิัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จำกัด (มหาชน)             0.49 401,200.00 1,572,704.00 

 
บรษิัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                                    2.02 106,000.00 6,439,500.00 

 
บรษิัท บางจากคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                          1.10 99,600.00 3,510,900.00 

 
บรษิัท บานป ูจำกัด (มหาชน)                                               4.47 983,500.00 14,260,750.00 

 
บรษิัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                    6.73 127,300.00 21,450,050.00 

 
บรษิัท พีทีจ ีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                                                           1.53 319,800.00 4,892,940.00 

 
บรษิัท สตาร ปโตรเลยีม รีไฟนนิ่ง จำกดั (มหาชน)                                                    1.00 247,200.00 3,188,880.00 

 
บรษิัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด                                                        0.58 131,800.00 1,858,380.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   

 
บรษิัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกดั (มหาชน)                                               1.52 1,384,300.00 4,845,050.00 

 
บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)                                                         0.49 151,200.00 1,557,360.00 

 
บรษิัท เอพี (ไทยแลนด) จก.(มหาชน)                                                  0.48 152,500.00 1,525,000.00 

 
บรษิัท เอ็ม บ ีเค จำกัด (มหาชน)                                                                     0.54 105,100.00 1,713,130.00 

 
บรษิัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                          1.52 70,000.00 4,847,500.00 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

           หมวดธุรกิจพาณชิย 
   

 
บรษิัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                      1.96 181,500.00 6,261,750.00  
บรษิัท ซงิเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                      0.31 21,400.00 1,000,450.00  
บรษิัท ซพีี ออลล จำกัด (มหาชน)                                                                     3.96 205,500.00 12,638,250.00  
บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)                    2.51 197,200.00 7,986,600.00  
บรษิัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               1.50 243,700.00 4,776,520.00  
บรษิัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)                                  1.52 349,100.00 4,852,490.00 

           หมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
   

 
บรษิัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                      1.00 103,900.00 3,194,925.00 

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 
   

 
บรษิัท ไอแอนดไอ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                   0.90 62,400.00 2,854,800.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ 
   

 
บรษิัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                 1.96 945,800.00 6,242,280.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   

 
บรษิัท เซป็เป จำกัด (มหาชน)                                                             1.15 82,300.00 3,662,350.00 

 
บรษิัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตต้ิง จำกัด (มหาชน)                                              0.47 196,400.00 1,512,280.00 

 
บรษิัท ไทยฟูดส กรุป จำกัด (มหาชน)                                              0.52 267,500.00 1,671,875.00 

 
บรษิัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                      2.85 277,600.00 9,091,400.00 

 
                รวมหุนสามัญ 97.15 

 
309,703,809.00 

รวมเงินลงทุน 99.95   318,633,782.03 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอืน่ ๆ 0.05   147,416.99 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 100   318,781,199.02 

 
 
 
 
               

ลำดับ ชื่อหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทนุ 

1 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลยีม จำกัด (มหาชน) PTTEP 6.73 

2 บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกดั (มหาชน) AOT 5.46 

3 ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) SCB 4.74 

4 บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) BANPU 4.47 

5 ธนาคาร กสิกรไทย จำกดั (มหาชน) KBANK 3.98 

6 บริษัท ซ.ีพี.ออลล  จำกัด (มหาชน) CPALL 3.96 

7 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดเีวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) GULF 3.60 

8 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS 3.54 

9 บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จำกัด (มหาชน) CENTEL 2.95 

10 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) MINT 2.85 

 

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมลู ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2565 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช สมารท หุนระยะยาว 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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ผูถือหนวย (ราย) สัดสวน (รอยละ) 

N/A N/A 

 
 

 

รวบรวมขอมลู วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ วันท่ี วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 


