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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีทีี่ 7 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบรษิัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)     : กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)     : LH Strategy Equity Fund  

ชื่อย่อโครงการ      : LHSTRATEGY 

อายุโครงการ      : ไม่กำหนด  

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม   : 16 กุมภาพันธ์ 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุน      : 8 มีนาคม 2560 

วันทีเ่ปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน    : ทุกวันทำการ 

วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน    : ทุกวันทำการ 

 
 
 
 
ประเภทของกองทนุ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทนุด้วยการสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ที่กองทุนลงทุนให้มีความผนัผวนตำ่ เพื่อลด
ความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด  ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนมี 
net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุน้ท่ีมีความผนัผวนต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นท่ีมีความเคลื่อนไหว
ของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นทีม่ีอตัราการจา่ยเงินปันผลสูงและ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลสูง เป็นต้น  

เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มี
ผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงินฝาก
ธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าว
จะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกวา่ที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
กองทนุจะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
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▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้ 
รายละเอียดแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน 
ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

LHSTRATEGY-R เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ  

2. ชนดิจ่ายเงินปันผล LHSTRATEGY-D เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 
หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า LHSTRATEGY-A เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และ 
ผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิด
ตามเง่ือนไขท่ีกองทุนกำหนด 

4. ชนิดเพื่อการออมและ
จ่ายเงินปนัผล 

LHSTRATEGY-DSSF 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทนุประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. ชนิดเพื่อการออมและ
สะสมมลูค่า 

LHSTRATEGY-ASSF 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

LHSTRATEGY-E 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศ
เพิ่มเติมในอนาคต 

ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น และ
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รบัรายได้จากเงินปันผล โดยกองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไมเ่กินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปัน
ผลนั้น          

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

◼ กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท  
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◼ กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  

วันท่ีสิ้นสุดรอบปีบัญชี : วันที่ 28 กุมภาพันธ ์ของทุกปี  

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 28 กุมภาพันธ์ 2561 

◼ ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน  

▪ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง
นั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

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

▪ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว  

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่ งซ้ือหรือขายคืนหน่ วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1)   ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล 

2)   ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
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อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension 
of Dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตาม
ระยะเวลาที่ เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่ เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

▪ ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย และรับซ้ือคืน
หน่วย รวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

▪ ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ ช้ัน 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 

 
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตาม
จำนวนที่ได้สัญญาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  
ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
คอืความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสดัสว่นในการลงทนุในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

.   ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูส่ัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ และ
จะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญาก่อนทำสญัญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบ่งเป็น 

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

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

3) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุน
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและ/หรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจำกัดและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ ได้ และ/หรืออาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่อง
ใด ๆ  หากพิจารณาแล้ว่ากองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตาม
หลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรือ

เครื่องมอืบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 
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อนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้าน
คลอ่งกับชนิดหน่วยลงทนุเพื่อการออม (SSF) 

โดยในช่วงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทนุ ได้แก่ การ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การ
กำหนดระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ 
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือบริหารและ
จัดการความเสี่ยงสภาพด้านคล่องของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้  

1. เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

• กรณีกองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ :  2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

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

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

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

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

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

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มไม่เกนิอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ 

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

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มี
การใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ใน
วันทำการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing  ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอยา่งมีนัยสำคญั 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกต่างกันได้ในแตล่ะวนัทำการที่มีการใช้เครื่องมือน้ี 

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

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

   ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) : 

• กรณีกองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยงทุนมูลค่าเกินกวา่ : 5.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงเป็นหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข 

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

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

3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสทิธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอืน่ที่
บริษัทจัดการกำหนด  



-8- 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Notice period  ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทุนรวมอย่างมีนยัสำคัญ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3.  การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษทัจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเทจ็จริงดังนี ้

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกีย่วข้องกับการกระทำอยา่งใดอยา่งหนึ่งดังนี ้

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การให้การสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัตติามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหวา่งดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ 
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทำได้ไมเ่กิน 3 วันทำการ 
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หมายเหตุ บริษัทจัดการไม่จำเปน็ต้องระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเป็นการปฏบิัติตาม
ประกาศซึ่งบริษัทจดัการสามารถดำเนินการ ได้อยู่แล้ว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

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

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วันท่ีได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภาย
หลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
กำหนด 

 

 

 

1) การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ผู้ลงทุนอาจไม่ไดร้ับเงินลงทนุคนืเต็มจำนวน 

2) ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพจิารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงวา่สำนกังาน ก.ล.ต. 
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนว่ยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวม 
แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อืน่สำคัญผิด 

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

 
 
 

▪ เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

 

 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

  สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

http://www.lhfund.co.th/
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▪ วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

     ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 
ผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ในกรณีทีผู่้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทนุให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเรื่อง 
“ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบีย นหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

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

▪ การออกและส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน  

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

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

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

▪ ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ 

www.lhfund.co.th 

▪ ช่องทางและวธิร้ีองเรียนของผู้ลงทนุ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้ที่  

- บริษัทจดัการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484  

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

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

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนญุาโตตุลาการ 

▪ ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

 

▪ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันท่ี 26 เมษายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทท้ังหมด 68 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 58,875,387,449.23 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

1. นายรัตน์ พานิชพันธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์   กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์   กรรมการ 

รายชื่อผู้บริหาร 

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผู้อำนวยการ 
2. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์    สายการลงทุน 
3. นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ์ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

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

ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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▪ รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

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

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
  

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

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

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

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

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

-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ยการ
ลงทุนต่างประเทศ 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝา่ย
ต่างประเทศ 
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ 
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายต่างประเทศ 
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่าย
ต่างประเทศ 

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

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-นักวิเคราะห์ 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

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

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑก์ารลงทุน  
ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 

คุณจิตติพงศ์ มีเพียร -ป .โท  (เกี ย รติ นิ ย ม อั น ดั บ  2 ) 
การเงินและการลงทุน, University 
of Strathclyde,  
-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
-ผ่าน CFA ระดับ I 

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-หัวหน้าส่วน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย์ 

คุณพัชสกันณ์ ธนวรกิจสกุล - ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 

- ป.ตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน (2 
Honor) ม.รามคำแหง 

- ผ่าน CFA ระดับ II 

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

-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน 
ตราสารหน้ี 
-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะหก์ารลงทุน 
-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝา่ยวิจัยธุรกิจ 

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน 
 

- ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ใบอนุญาตินักวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน 

- ผ่าน CFA ระดับ I  
- Certificate in Quantitative 

Finance (CQF) 

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

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน 
ตราสารทุน  

- นักวิเคราะห์  
- นักวิเคราะห์อาวโุส  

คุณอัครวัฒน์ เรืองกิตต์อัคร -  ป.โท Financial Investment 
and Risk Management, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

-  ป.ตรี บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน 
(FA License) 

-  REIT Manager License, 
ประเทศสิงคโปร์  

-  ผ่าน CFA ระดับ II 

-  บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์
-  บริษัท ดีทีพีโกลบอล รีทส์  
 แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
-   สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) 

-  ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ   

- ผู้อำนวยการฝา่ยการบริหาร
สินทรัพย์ และปฏิบัตกิาร  

- เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัย  

▪ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน ์

1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่: 

- ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 
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2)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

3)  ผู้ดูแลผลประโยชน์*   

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)  

▪ รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

▪ ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

 

 
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดำเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
แต่ต่ำกวา่ 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1  ไม่จำกดัอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมลีักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่ างป ระ เท ศห รื อผู้ มี ภ าระผู กพั น มี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธรุกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

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

ใน benchmark + 5% 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        
5.2 .3   ในกรณี ที่ เป็ นตราสารที่ มี กำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

  

6 
 

ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่ วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้        

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังนี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

 
รวมกันไม่เกนิอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 

397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่ มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวนัชำระหนี ้> 397 วัน นบัแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนกังานกำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน ระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำ
ให้มกีารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มลีักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ้ไม่มีขอ้กำหนดเกีย่วกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่  MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายกุองทุน  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่
ม ี อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรัพยส์ินดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้2.2  SN (แต่
ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนญุาต และการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรา

รวมกันไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
5.1  มี ลั กษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่  1.1 :       

อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนท่ี 1 :อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity 
limit) 

5.2  มี  credit rating อยู่ ในระดั บต่ ำกว่ า investment grade หรื อ 
ไม่มี credit rating 

6 derivatives ดังนี ้
6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

ส่วนที ่4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวน

หุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทน้ัน 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีทีผู่้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิ จารณ าเป็ นราย
โครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ 

   กองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น   
- อัตราขา้งต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนว่ย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ที่มลีักษณะครบถ้วนดังนี ้โดยได้รบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน 
private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิม่เติม 
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◼ นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSTRATEGY-R ไม่จ่าย แต่จะมกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

2. LHSTRATEGY-D จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

3. LHSTRATEGY-A ไม่จ่าย  

4. LHSTRATEGY-DSSF จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

5. LHSTRATEGY-ASSF ไม่จ่าย 

6. LHSTRATEGY-E ไม่จ่าย 

1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดทีม่ีการจ่ายเงินปันผลนั้น  

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่
บริษทัจัดการเห็นสมควร  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต โดยถอืว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี ้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจ่ายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผล
ขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่
จำนวนใดจะตำ่กวา่ 

2. การพจิารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ  

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว ท้ังนี ้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
(1)  เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพือ่ผู้ลงทนุประเภทสถาบัน 

ข้อมูลอ่ืน ๆ  

งง 
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(2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหนว่ย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

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

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดนั้น 

◼  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 

◼ ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

ตัวช้ีวัดผลตอบแทนของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทำหรือ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

1)การเสนอขายหน่วยลงทุน  

1) วิธีการขายหน่วยลงทุน 

ข้อกำหนด : 

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSTRATEGY-R มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

2. LHSTRATEGY-D มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

3. LHSTRATEGY-A มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

6. LHSTRATEGY-E มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 
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มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSTRATEGY-R มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

2. LHSTRATEGY-D มูลค่าขัน้ตำ่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

3. LHSTRATEGY-A มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

6. LHSTRATEGY-E มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

✓ ช่วงภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปิดรับ
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.   

✓ ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุ/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระ
เป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทนุ 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)  

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน  : ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหน่วยลงทุนชนดิช่องทางอิเล็กทรอนกิส ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบ LHFund Online เท่านั้น  

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

ตัวอย่างการทำรายการซ้ือ  

วันที่  1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่ านระบบ LHFund Online มูลค่า 
1,800,000 บาท  

วันที่ 2 : มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เป็น 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวย
จะไม่สามารถลงทุนเพิม่ในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ได้ เนื่องจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท  

วันที่  3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ LHFund Online มูลค่า 
1,000,000 บาท ทำให้มูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้อีก 900,000 บาท  

อย่างไรก็ดี หากนายมารวยต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลค่าส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท 
นายมารวย สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมได้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน  
(การส่งคำสั่งขายคืนสามารถทำรายการได้ทุกช่องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
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2)  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

◼ ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

◼ รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท
จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิด
บัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถติดต่อขอรับคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัท
จัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกตขิองบริษัทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน 
(ถ้ามี) 

2. วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่ เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนถึง
เวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไม่เคยเปิด
บัญชกีองทุน)   

การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำ
การซื้อถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ท้ังนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันรับ 
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 
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3. วิธกีารซ้ือและชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำ
กว่าทีร่ะบุไว้ในหนงัสือช้ีชวน ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)  

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษทัจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(3) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

(4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชีกระแสรายวัน มีดังต่อไปนี ้

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   สำนกัลุมพินี เลขท่ีบัญช ี889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 227-3-01446-6 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู        เลขท่ีบัญชี 064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ีบัญชี 539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขท่ีบัญชี 492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิตี้ เลขทีบั่ญชี 004-1-10428-2 
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)   สาขา อาคารไทยวา เลขท่ีบัญชี 794-3-63067-8 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขท่ีบัญช ี800-0-22888-4 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 1000002513 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขท่ีบัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว  โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปิด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและสถานท่ีตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(5)   หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัด
จำหน่าย (ถ้าม)ี หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งทำการซื้อนัน้ 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 
วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกรายการสั่งซื้อหน่วย
ลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 



-25- 

(8) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนีท้ีบ่ริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้ 

(9) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ 

(10) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจง้ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. การรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ 

3. การรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงือ่นไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

4. การรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ
อาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น วิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill 
Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) 
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้ งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิด
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

◼ ราคาขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดย
เป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

◼ เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 
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(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 
เป็นต้น 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว 

3. การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
กำหนดในกฎหมายภาษอีากร 

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

◼ การจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนว่ยลงทุนให้ตามจำนวนเงินทีไ่ด้รับชำระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ 
“จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวัน
เดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้
ซือ้หน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หนว่ยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งใหผู้้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของ 
ผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการขายหน่วยลงทุน 

◼ การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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3) วิธีรับซ้ือคนื   

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  
ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSTRATEGY-R มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

2. LHSTRATEGY-D มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

3. LHSTRATEGY-A มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

6. LHSTRATEGY-E มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทนุขั้นต่าของการสั่งขายคืน  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSTRATEGY-R จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

2. LHSTRATEGY-D จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

3. LHSTRATEGY-A จำนวนหน่วยลงทุนข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

6. LHSTRATEGY-E จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSTRATEGY-R มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2. LHSTRATEGY-D มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

3. LHSTRATEGY-A มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

6. LHSTRATEGY-E มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSTRATEGY-R จำนวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2. LHSTRATEGY-D จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

3. LHSTRATEGY-A จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

4. LHSTRATEGY-ASSF จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

5. LHSTRATEGY-DSSF จำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

6. LHSTRATEGY-E จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 
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◼ ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอืน่ ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

◼ รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 
ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกำหนดโดยเรยีงลำดับรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏ
ในระบบนายทะเบียน  

การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่
ต้องศึกษา และปฏิบตัิตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

◼ วิธีการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน : 

- รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนแบบดลุยพนิิจของผู้ลงทุน 

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

◼ รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงินปันผล :  ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า :  ม ี

ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล :  ม ี

ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า :  ม ี

ชนดิช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ :  ม ี

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำ
การขายคืนหนว่ยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถงึเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันท่ีเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ใน
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์มขาย
คืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ
ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและ
ผูกพันตามเงือ่นไข และ/หรือ ทีจ่ะแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกตอ้ง
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือ
หนว่ยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นตอ่เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(5) บริษัทจดัการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ตามวิธีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี ตามวิธีที่ผู้ถอืหนว่ยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญช ี

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดย้ื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ้ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนว่ยลงทุน”  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่ง
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก
บริษัทจัดการก่อนเท่านัน้ 

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการ 
และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทัจดัการ 
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4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วันก่อนเริ่มใหบ้ริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจดัการ  

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัติ 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงินปันผล :  ไม่มี 

ชนิดสะสมมูลค่า :  ไม่มี 

ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล :  ไม่มี 

ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า :  ไม่มี 

ชนดิช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ :  ไม่มี 

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตก
ลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  โดยจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนนิงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไร
สะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแตก่รณ ี

2. การพิจารณาจ่ายเงินคา่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

(1) ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอัตโนมัติ บริษัทจดัการจะให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อสับเปลี่ยนไปยัง 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอก
กล่าวหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด 

(2) ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัด
จากวนัทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน   

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยังกองทุนอ่ืน
ได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขระบุไว้ในหนังสอืช้ีชวนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงิน  

(3) การลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคนืโดยอัตโนมัติจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวนนัน้ 

ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

◼ ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 

ทุกวันทำการขายคืนหนว่ยลงทุน  

◼ รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

ตามที่ระบใุนโครงการ 
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◼ การขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไมต่้องแจ้งล่วงหน้า 

◼ รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น 

2. การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

✓ วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเปน็อย่างไร 

◼ ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอืน่ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

◼ รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงิน
ค่าขายคนื ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่นำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการกำหนดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปน็อย่างอื่น 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งใหเ้ป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนกังานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
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◼ วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้น
ทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ 
ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ะบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอืน่ใดที่
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกรณีมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอืน่ 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าเป็นการช่ัวคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันใช้สทิธิปิดรับคำสั่งดังกล่าว 

(สำหรับผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น) 
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◼ เงื่อนไขอื่น ๆ 

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการ
ตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอืน่ให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมของรายการทีร่ับโอนนั้น 

◼ กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทนุรวม” (โอนย้ายการลงทุน)  

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนเพื่อการออมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกลา่วบริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนนิการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ากว่าหรือ
ใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ที่เกิดขึน้ 

◼ วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทนุต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยสง่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

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

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

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามเง่ือนไขวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

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

◼ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ที่
บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบร้อยแล้ว หักด้วยคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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กรณีกองทนุนี้เปน็กองทนุปลายทาง 

กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหนว่ยลงทุน ท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
ก่อนวันท่ีกองทุนจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) หรือจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี 

สำหรับการสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะใช้ราคาที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) 
ทีส่มบูรณ์ และไดท้ำรายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือการสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน หาก
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คนืล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง 

◼ เงือ่นไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการทีบ่ริษัทจัดการกำหนด 

◼ เงือ่นไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คนื รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนข์องกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ  
“การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน 
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการ
ดำเนนิการ 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเป็นการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคำสัง่สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ข้อสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

1) ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออม  

1. บริษัทจดัการจัดให้มีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทนุ เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนขายคืน
หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน  
ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาทีป่รากฏในระบบนายทะเบียน  

2. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือแสดงการ
ขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจัดให้มีการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน หนังสือแสดงการขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 
และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี ้

2.1 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
การออม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมสำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อ 
การออม 

2.2 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทนุรวมเพื่อการออมอื่น จัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
วิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำ
การนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง  และเพื่อให้
เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

2.3 หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมี
รายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

2) ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 
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3) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่อง
ตา่งๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้นี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ 
ผอ่นผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้  

4) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจัดการกองทนุได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนไดร้บั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย 

5) การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงือ่นไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

6) การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึง่หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทนุดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้น
จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจดัการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

7) การบริการซ้ือขายหนว่ยลงทุนด้วยวิธีอืน่ๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน  
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8) การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทัง้นี ้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ
การรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ใหบ้ริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของ
ลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอ่ไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นติบิุคคล สัญชาตอิเมรกินั ผู้ซึ่งมีถ่ิน
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ี
จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกตอ่ไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 

(1) ร้องขอใหผู้้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวขอ้งกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ  
เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ  
ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีก่ำหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
(ในกรณทีี่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หนว่ยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชนเ์พิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดย
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ระบไุว้ในคำขอเปดิบญัชี   

(1)  ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีช่ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนนิการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ 

10)  การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงนิกองทุนได้ที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของ 
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ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที จำหนา่ยได้แลว้ท้ังหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอ่ไป 

11) ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหนว่ยลงทุนท้ังปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทนุรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจดัการกองทุนรวม 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

 ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเ่กินร้อยละ 3.21 1.60134 1.60517 1.65399

 ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไมเ่กินร้อยละ 0.11 0.02402 0.02408 0.02413

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเ่กินร้อยละ 0.81,0.94 0.26689 0.32655 0.37641

 ● ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

 ● ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : - ไมเ่กินร้อยละ 4.28 0.08802 0.11567 0.05761

   - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 0.02532 0.03145 0.02302

- ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00000 0.00000 0.00000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย 0.05535 0.02629 0.00000

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00735 0.05793 0.03459

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้

   - ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 4.28 1.98027 2.07147 2.11214

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 1.15547 1.40560 1.80768

รายการท่ีเรียกเก็บ
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนต่อปี

ตามโครงการ
เรียกเก็บจริง

ไมม่ี

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

 
หมายเหตุ : 
1)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า  

นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

2)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , 
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่าและชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 0.94 ชนิดสะสมมูลค่า  
ไม่เกินร้อยละ 0.81 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถ้ือหน่วยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที ่28 กมุภาพันธ์ 2566 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ รอ้ยละของมูลค่าซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2565 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2566 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
      (Front-end-fee) 

    

- ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

• ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
      (Back-end fee) 

ไม่เกิน 2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเข้า 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 2.68 1.00 1.00 1.00 
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.68 ยกเวน้ ยกเว้น ยกเว้น 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก ไม่เกิน 2.68 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
อัตราตามท่ีนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

หมายเหตุ :  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 
2)  อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
3)  กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน 

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                     -                   
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 14,791,792.76      4.58                 

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถ -                     -                   

ลงทนุได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่ -                     -                   

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไมม่ ีRating  

 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 14,791,792.76  
 

 
 
 
 
 
 
                   

         
 

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจีิ อิควิต้ี 4.7952
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2566 

 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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รายละเอียด อัตราส่วน จำนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุ้น/ (บาท) 

    หน่วย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                       4.58 14,773,398.71 14,791,792.76  
                รวมเงินฝากธนาคาร 4.58 

 
14,791,792.76 

หุน้สามัญ 
   

           หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 
   

 
บริษัท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                1.31 804,300.00 4,222,575.00  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                             1.47 83,700.00 4,729,050.00  
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)                                                         1.65 1,162,800.00 5,325,624.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย์ 
   

 
บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                                                               3.32 382,900.00 10,721,200.00  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)                                                             1.08 175,100.00 3,484,490.00  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)                                                              1.21 1,042,600.00 3,899,324.00  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                                                            1.66 25,400.00 5,359,400.00  
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)                                                             0.50 77,600.00 1,621,840.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)                                                                     0.75 212,400.00 2,421,360.00 

           หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
   

 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                   1.49 368,100.00 4,822,110.00  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                                  5.22 231,500.00 16,841,625.00  
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                                                               0.99 1,117,400.00 3,195,764.00  
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                         1.72 598,800.00 5,538,900.00 

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ 
   

 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                   1.21 264,800.00 3,919,040.00 

           หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ 
   

 
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                                                         0.07 5,000.00 232,500.00  
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)                                                                    0.40 85,300.00 1,305,090.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน)                                                                0.96 43,600.00 3,084,700.00  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                                                       4.03 64,400.00 13,008,800.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                          4.63 91,400.00 14,943,900.00  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                         2.09 49,300.00 6,754,100.00  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                       3.24 100,400.00 10,441,600.00 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย ์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
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รายละเอียด อัตราส่วน จำนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุ้น/ (บาท) 

    หน่วย    
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                        0.72 54,600.00 2,334,150.00  
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                              1.64 3,785,900.00 5,300,260.00 

           หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน 
   

 
บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)                                                                    0.44 526,300.00 1,421,010.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)                                                                  1.02 42,100.00 3,283,800.00  
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                 1.57 451,900.00 5,061,280.00 

           หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 
   

 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                                                                       0.68 102,800.00 2,189,640.00  
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)                                         0.53 126,200.00 1,703,700.00 

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
   

 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                              0.51 52,100.00 1,654,175.00 

           หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
   

 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                                                           2.04 139,400.00 6,586,650.00  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)                                                             0.89 78,100.00 2,870,175.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)                                                 3.14 193,300.00 10,148,250.00  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)                                                     0.99 47,100.00 3,202,800.00  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                                                        1.03 66,100.00 3,338,050.00  
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                   0.50 49,800.00 1,606,050.00  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                0.96 79,500.00 3,100,500.00  
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                                     3.43 73,700.00 11,055,000.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
   

 
 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)                                                            1.28 701,600.00 4,139,440.00  
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)                                                            0.47 295,900.00 1,523,885.00  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                                                0.37 121,800.00 1,193,640.00  
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)                                                              0.59 315,200.00 1,891,200.00  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)                                                                         0.51 868,800.00 1,659,408.00  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                               1.03 167,000.00 3,323,300.00  
บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)                                                                    0.87 225,900.00 2,801,160.00  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                                                                      1.80 347,700.00 5,806,590.00  
บริษทัเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                                                    4.98 228,900.00 16,080,225.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย์ 
   

 
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                                                                       1.70 179,400.00 5,471,700.00  
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)                                                                       0.47 202,700.00 1,520,250.00  
บริษัท ซีพ ีออลล์ จำกัด (มหาชน)                                                                      4.80 249,900.00 15,493,800.00  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                     1.43 103,200.00 4,618,200.00 
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รายละเอียด อัตราส่วน จำนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุ้น/ (บาท) 

    หน่วย    
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)                                                                           0.76 162,900.00 2,443,500.00  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                                                               0.80 66,900.00 2,575,650.00  
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                                                1.76 306,354.00 5,667,549.00  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                                                     3.72 298,400.00 12,010,600.00 

           หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 
   

 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                       0.78 77,900.00 2,531,750.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ 
   

 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)                                                         0.50 216,100.00 1,599,140.00  
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                  1.32 435,100.00 4,263,980.00 

           หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
   

 
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)                                                                        0.81 256,500.00 2,616,300.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   

 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                    0.46 14,800.00 1,494,800.00  
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)                                                                         0.52 32,200.00 1,666,350.00  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                       2.97 286,600.00 9,601,100.00  
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                            0.54 231,200.00 1,734,000.00  
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                                               0.47 66,600.00 1,518,480.00  
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                             0.50 51,300.00 1,628,775.00 

                  รวมหุ้นสามัญ 95.31   307,603,254.00 

รวมเงินลงทนุ 99.89   322,395,046.76 

  รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ 0.11   339,344.15 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100   322,734,390.91 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

322,395,046.76 99.89

เงินฝากธนาคาร 14,791,792.76 4.58

หุ้นสามญั 307,603,254.00 95.31

339,344.15 0.11

322,734,390.91 100

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

 
 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
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ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า อัตราส่วน
(บาท) (%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 814,213.70 17.28
2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 678,046.86 14.39
3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 647,584.42 13.74
4 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  583,257.24 12.38
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 345,949.14 7.34
6 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 281,231.20 5.97
7 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จ ากัด 237,665.65 5.04
8 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 223,656.38 4.75
9 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 179,159.03 3.80
10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 160,140.59 3.40
11 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 157,203.85 3.34
12 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 130,164.12 2.76
13 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 118,861.15 2.52
14 เดิมของเก่าคือ บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 79,216.14 1.68
15 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 75,566.86 1.60

4,711,916.33 100.00รวม  
 
 
 
 
 
 

 
               

ลำดับ ชื่อหลักทรัพย ์ ชื่อย่อ ร้อยละของเงนิ
ลงทนุ 

1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกดั (มหาชน) AOT 5.22 
2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกดั (มหาชน) CPN 4.98 
3 บริษัท ซี.พี.ออลล์  จำกัด (มหาชน) CPALL 4.80 
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL 4.63 
5 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) ADVANC 4.03 
6 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) MAKRO 3.72 
7 บริษัท ปตท. สำรวจและผลติปิโตรเลยีม จำกัด (มหาชน) PTTEP 3.43 
8 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS 3.32 
9 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB 3.24 
10 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF 3.14 

 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
มูลคา่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
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ข้อมูล ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2566 
- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2566 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนดิจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทยีบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั 

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนกิส์  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2566 
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ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กมุภาพันธ์ 2566 
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 ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพันธ ์2566 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลคา่ 

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
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ข้อมลู ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลคา่ 

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 



-54- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2566 
 
 

ผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 

ขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 

 


