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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)  
 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมลูเพิม่เติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช ท็อปพิค 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH Top Pick Fund 

ชื่อยอโครงการ     : LHTOPPICK  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  : 13 กันยายน 2560  

วันที่จดทะเบียน     : 5 ตุลาคม 2560 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทกุวันทำการ 

 
 

 
 
ประเภทของกองทุน : กองทุนเปดตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายแบบการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแหงทุนในประเทศ โดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิในตราสารทุน (net exposure) โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยเนนลงทุนในหลักทรัพยไมเกิน 10 
หลักทรัพยที่คัดเลือกแลว โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 

1 พิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี หรือแนวโนมการเติบโตสูงในอนาคตและ/หรือ 

2 พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปจจุบันและ/หรือ 

3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโนมของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายไดที่อาจปรับตัวเพิ่มข้ึน หรือ ผล
ประกอบการท่ีดีขึ้น หรือ ผลกำไรที่สูงข้ึน  

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนใหสอดคลองตามหลักเกณฑที่กำหนด และ/หรือพิจารณาปรับหลักทรัพยที่
ลงทุน และ/หรอืจำนวนหลักทรัพยที่ลงทุนซึ่งอาจมากกวา 10 หลักทรัพย เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือ
เปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑการคัดเลือกทรัพย
โดยคำนึงถึงประโยชนผูถือหนวยเปนสำคัญ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) 
รวมถึงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูออกตราสาร 

สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝากและ/หรือตราสาร
เทียบเทาเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ หนวยลงทุนของกองทุน เชน หนวย CIS หนวยลงทุนของกองทุน
อสังหาริมทรัพย / REITs หนวยลงทุนของกองทุนโครงสรางพ้ืนฐาน (Infra) หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เปนตน 
ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดใหลงทนุได  

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) รวมถึงวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) โดยพิจารณาจากสภาวะ
ตลาดในขณะนั้น กฎขอบังคับ และปจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรพัย คาใชจาย เปนตน 

 

 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม  
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมติั  LHTOPPICK-R เหมาะกับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายได
สม่ำเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

2. ชนิดจายเงินปนผล LHTOPPICK -D เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ        
ผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
รายไดสม่ำเสมอจากเงนิปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภ าษี  ห ากปฏิ บั ติ เป น ไป ตาม เกณ ฑ / เงื่อน ไขที่
กรมสรรพากรกำหนด  

3. ชนิดสะสมมูลคา LHTOPPICK -A เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ        
ผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
รายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทนุปรับตัวสูงข้ึน และ
เปดโอกาสใหผูลงทุนไดรบัรายไดจากเงนิปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงนิปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงิน 
ปนผล แลวแตกรณี และการจายเงนิปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงิน
ปนผลนั้น          

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

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 2,006,027,324.25 ลานบาท   

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 30 กันยายน ของทุกป 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชคีรั้งแรก : 30 กันยายน 2561 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนยัสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) ความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

2) การขาดสภาพคลองของตราสาร 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทนุของกองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทนุเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
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(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต
รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

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

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่ งท่ี รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

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

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคนืหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม 
เพื่อผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทนุของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคนื
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผูออกตราสารอยาง
ใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทนุอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเช่ือถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ  
ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงนิ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารท่ีกองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสดัสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสำคัญ 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุนทำสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือ
อัตราดอกเบี้ย เปนตน หากกองทุนคาดการณผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนา อาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงของกองทุนไดทั้งหมด และอาจมีตนทุนอยูบาง ทำใหผลตอบแทน
โดยรวมของกองทุนลดลง รวมทั้งกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหสถานการณอยางสม่ำเสมอ และจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยงใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา หรือแตละสถานการณ เพ่ือใหการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอง และในการลดความเสี่ยงของคูสัญญา กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น หรือ
ธนาคารพาณิชย และจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญากอนทำสัญญารวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงนิของ
คูสัญญาอยางตอเนื่อง 

 
 
 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity 
Management Tools)  โดยแบงเปน 

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

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

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

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

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

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสีย่งดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

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

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและ
คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขาย
ทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน เปนตน ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจาก
ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

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

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

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

ขอสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มี
การใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ใน
วันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทนุท่ีชำระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุ   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลอง
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสำคญั 
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การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวนัทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวน
ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวย
ลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ภายใตสถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพ
คลองของกองทุนรวมอยางมีนยัสำคัญ 
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การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพ
คลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถ
ดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

3.  การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรบัซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จรงิดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตาม
ประกาศซึ่งบรษิัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน 
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บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว
เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่
สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

 

 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก  

จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเตม็จำนวน 

2) ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสอืช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน้ี บริษทัจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว

ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 

 

 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทนุถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทนุที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดงัตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือช่ือ 
ผูโอนและผูรับโอน และย่ืนคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูรบัโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบรษิัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง 
“คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทนุจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสรจ็รับเงนิ 
และใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

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

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสงโดย
ทางไปรษณยี หรอืใหผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณ ีหรือชองทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรยีนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณทีี่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทนุรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมภีูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการ
บริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 65 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 60,254,466,392.76 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

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

 

รายชื่อผูบริหาร 

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

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
4. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ   กรรมการ 
5. นายจิตติพงศ มีเพียร    กรรมการ 
6. คุณปกรณ เกาเอี้ยน    กรรมการ 

     

 
 

 

 

 

 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

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

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญาตร ีเกียรตนิิยม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑติ, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดับ I 

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

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

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

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

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

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 
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ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุน 
ตราสารหนี ้
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 
 

-ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 
-ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
ใบอนุญาตินกัวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 
ผาน CFA ระดับ I  
Certificate in Quantitative 
Finance (CQF) 

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นกัวิเคราะห  
-นกัวิเคราะหอาวุโส  

 

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  
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 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรพัยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรบัฝาก ผูออกตราสารหรือคูสญัญา
แลวแตกรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  

แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

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

4 เงิน ฝากหรือตราสารเทียบ เท า เงิน ฝากที่ ผู รั บฝ ากหรือผู ออก 

ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล

เปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนในตางประเทศหรือ  ผูมี

ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit 

rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing        

5 .2.3  ในกรณี ที่ เป นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี  ≤ 397 วัน                   

นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมภีาระผูกพัน

ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต

วันที่ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรอือยูในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยสินดังนี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย

สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อ

ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อ

ขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ

แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET 

หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนทีอ่ยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู

ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร

นั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตัง้ข้ึนตามกฎหมาย

ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ี

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใด 

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

ไดรับอนญุาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 

หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 

397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ

ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม

ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ี

ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 

ตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2       

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ

แต วันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยู ในระบบของ 

regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังน้ี ที่คูสญัญามี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวท่ีอยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนท่ีไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทนุ

ในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิ

การเชา แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 

IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แต

ไมรวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ี

อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET 

หรือในตลาดซื้อขายหลกัทรัพยตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 

แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และ

มีลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษิัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนกัของทรัพยสินทีล่งทุนในbenchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรพัยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกบั group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปน
ผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

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

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

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

2 

  

ทรัพยสินดงันี ้

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  
SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสาร
หนี้ทีอ่อกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :       
อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single entity 
limit) 

 

5.2  มี  credit rating อยู ในระดับต่ ำกวา investment grade หรือ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมูลคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 

product limit 

 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ตองมีจำนวนหุนของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวน
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนตราสาร Basel III และศุกูกของผูออก
รายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครฐั
ตางประเทศ) 

2 .1   ไม เกิ น  1 ใน  3  ของมู ลค าหนี้ สินท างการเงิน 
(financial liability)*ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่
เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

 
ลาสุด ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู ออกตราสารมีหนี้ สินทาง
การเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนำ
มูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคา
หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดย
ขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการ
เผยแพรเปนการท่ัวไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไม
มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** ใหใชอัตราสวนไม
เกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณี
ที่ผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณา
เปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปน
ตราสารที่ออกใหมและมี credit rating อยูในระดับต่ำ
กวา investment grade หรือไมมี credit rating ให 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออก
และเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแต
กรณี ที่ ผู ออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) 
ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปน
สมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

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

   กองทนุ CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนัน้   
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดงัน้ี 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถวนดังน้ี  
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของ
กองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย infra 
ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของ
กองทุน property ที่ออกหนวยนั้น เวนแต เปนหนวย 
property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั้งหมด
ของกองทุน private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ

บัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน 

International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting 

Principle (US GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณยีังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที่แกไขเพิ่มเติม 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป 

ตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.50 1.33885 1.33665 1.43154 

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.10 0.02410 0.02406 0.02408 

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 1.00 0.26777 0.27973 0.37560 

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกินรอยละ 1.40 0.03224 0.12032 0.16646 

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.535 ไมมี ไมมี ไมมี 

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) จายตามจริง 0.02657 0.04969 0.06814 

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

- คาใชจายในการจัดทำ จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย จายตามจริง 0.00426 0.00709 N/A 

- คาใชจายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) จายตามจริง 0.00141 0.06354 0.09832 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมที่ประมาณการไมได            

   - ไมมี จายตามจริง ไมมี ไมมี ไมมี 

รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกินรอยละ 5.00 1.66296 1.76076 1.99768 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย จายตามจริง 3.26353 1.16051 1.26512 

หมายเหต ุ:  

1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนาซื้อ ขาย
หลกัทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

        2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพิ่มเติมโครงการ
จัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ท้ังน้ี เปนไปตามท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการและตาม
หลักเกณฑท่ีสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

       3) คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทนุรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
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ขอมลูอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ รอยละของมูลคาซื้อขาย 
อตัราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ป 2563 
เรียกเก็บจริง 

ป 2564 
เรียกเกบ็จริง 

ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)     

ชนดิสะสมมูลคา ไมเกิน 2.50 1.00 1.00 1.00 
ชนิดจายเงินปนผล ไมเกิน 2.50 1.00 1.00 1.00 
ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกิน 2.50 1.00 1.00 1.00 

 คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) ไมเกิน 2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ (Switching fee) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา 

 
 

 
 

 
 

 
 

           ชนิดสะสมมูลคา ไมเกิน 2.50 1.00 1.00 1.00 
           ชนิดจายเงนิปนผล ไมเกิน 2.50 1.00 1.00 1.00 
           ชนิดรบัซ้ือคืนหนวยลงทุนอตโนมัต ิ ไมเกิน 2.50 1.00 1.00 1.00 

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไมเกิน 2.50 ยกเวน ยกเวน   ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
อัตราตามท่ีนาย

ทะเบียนเรยีกเก็บ 
200 บาท       
ตอรายการ    

200 บาท       
ตอรายการ    

200 บาท      
ตอรายการ 

หมายเหต ุ: 1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน
หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจดัการกำหนด 

 
 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล : จาย 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ไมจาย 

ชนิดจายเงินปนผล : จาย 

ชนิดสะสมมูลคา : ไมจาย 

1) หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผล
การดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปนผบ 
แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดท่ีมีการจายเงินปนผล
นัน้ 

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามท่ี
บรษิัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีเกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนใน
อนาคต 
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2) กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว  
ดวยวิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ดวยวิธีการที่ตางกัน
สำหรับหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงนิปนผลที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดนั้น  
 
  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ตัวชี้วัดผลตอบแทนของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
(SET TRI) 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมลูในการตดัสินใจลงทุนได 

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

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHTOPPICK-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHTOPPICK -D มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครัง้แรก ไมกำหนด 

3. LHTOPPICK -A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครัง้แรก ไมกำหนด 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป :  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHTOPPICK-R มูลคาข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

2. LHTOPPICK -D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

3. LHTOPPICK -A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

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

 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดย
ชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูล
โครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัท
จัดการ ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนท่ียังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชกีองทุน 

2. วนัและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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บรษิัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกวันทำ
การ ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐาน
ในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทนุ (กรณีท่ียังไมเคยเปดบัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการถัดไป 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

3. วธิีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

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

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

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบรษิัทจัดการ จะตองเปด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

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

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

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

ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ู เลขที่บญัชี 064-1-06608-7 

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

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

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

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

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

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

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

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5)    หลังจากท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงนิไดในวันที่
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 
วันการ นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน
การสั่งซ้ือหนวยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนญุาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซือ้หนวยลงทนุทราบลวงหนา 

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

เมื่อบรษิัทจัดการเปดใหใชบรกิารดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ 

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

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

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

 ราคาขายหนวยลงทุน 
ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น  
โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน   (ถามี) 

 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนมุตัจิากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรบัจากผูสัง่ซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน 
เปนตน 

(4) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจัดการเปนหลัก 

(6) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงนิที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัทจัดการ
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” 
ตามวันที่ไดรับการสั่งซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทนุเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนทีส่ั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเกินกวาจำนวน
หนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเกินจำนวนหนวย
ลงทุนของโครงการ แมวาจะยังไมสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงไว ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
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 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซือ้คืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน  

ชื่อยอ รายละเอียด 
1. LHTOPPICK-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคนื ไมกำหนด 
2. LHTOPPICK -D มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
3. LHTOPPICK -A มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHTOPPICK-R จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

2. LHTOPPICK -D จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

3. LHTOPPICK -A จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHTOPPICK-R มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

2. LHTOPPICK -D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

3. LHTOPPICK -A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHTOPPICK-R จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHTOPPICK -D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ ไมกำหนด 

3. LHTOPPICK -A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทนุ :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกต ิ

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมตัิ  

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูลงทุน 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ         :  มี 
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ชนิดจายเงนิปนผล                         :  มี 

ชนิดสะสมมูลคา                           :  มี 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ 
ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลา
โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑใน
การคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรบัรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันท่ีเปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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

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

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

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตอง
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทนุ  

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวัน
คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  

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

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 
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2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบรกิาร 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคนื ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

3. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการ
และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ
อาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน 
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) 
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ  

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ        :  มี 

ชนิดจายเงนิปนผล                        :  ไมมี 

ชนิดสะสมมูลคา                          :  ไมมี 

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตก
ลงสั่งขายคืนหนวยลงทุน และยินยอมใหบรษัิทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
สิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีของกองทุน แลวแตกรณี 
โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติไมเกินปละ 12 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตาม
ชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควรในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแตกรณี 
2. การพิจารณาจายเงินคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอตัโนมัติ 

(1) ในการรับซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใหมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนน้ีเพื่อสับเปลี่ยนไปยัง 
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการไมจำเปนตองบอก
กลาวหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแตอยางใด 

(2) ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะใชราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทนุโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัด
จากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทนุ เพื่อนำเงินไปซื้อหนวยลงทุนกองทนุเปด แอล 
เอช ตลาดเงิน   
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ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยังกองทุนอื่น
ได โดยเปนไปตามเงื่อนไขระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน  

(3) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนโดยอัตโนมัติจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวนนั้น 

 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ตามที่ระบุในโครงการ 

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ตามที่ระบุในโครงการ 

 การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

 รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการ และ
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
รวมถึงจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- บรษิัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายหนวยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของ
กองทนุอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางซึ่งหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุน
ปลายทาง 

ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเปดใหบริการเฉพาะการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการเทานั้น โดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเง่ือนไขในหัวขอการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได 

 วิธีการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

- กรณีอตัโนมัติ 

ในกรณีท่ีไดรับเงนิจากการรับซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ บรษิัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติของ
กองทุนทั้งหมด เพ่ือสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน เม่ือไดรับเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบรษิัทจัดการเปนอยางอื่น 
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- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หรือ
สับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือชนิดของหนวยลงทุนโดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนที่
ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงนิที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุไมได เวนแต
บริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัติ  

สอดคลองกับเงื่อนไขของกองทุนเปดอ่ืนที่เปนกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนเปด
ปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนน้ี 
สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่
ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดกาครหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน)  

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

- กรณีอัตโนมัติ 

สอดคลองกับเงื่อนไข วันและเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปดอ่ืนที่เปน
กองทุนเปดปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนาและหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4.2 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการที่บริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนรวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัติ 

สอดคลองกับเงื่อนไขของกองทุนเปดอ่ืนท่ีเปนกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไข วันและเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ  
ที่บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการของวันกอนวันที่
กองทุนจะไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ถามี) 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว บริษัท
จัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง   

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผู
ถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทกุแหงของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

ดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลงท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วัน กอน
วันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

 ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 

 
 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสยีง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

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

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมลูคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบรษิัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบคุคลดังกลาว (churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

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

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม 

(1) บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ท้ังนี้เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เก่ียวของ หรือเพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับ
การรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของ
ลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมท้ังการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจ
กำหนดแนวทาง 

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลกัษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของ
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บุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมถีิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลทีม่ีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถ
ดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทนุคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคนืหนวยลงทนุหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปน
ตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตาม
ขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลท่ีเคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  
(ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงนิ) ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 
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เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ี
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวใน
คำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรบัคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

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

9. การดำเนินการกรณีบริษทัจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกำหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที่กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  

10. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมน้ี ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 

 
 
 
 
 
 

 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครฐัตางประเทศ 
                    
-              -   

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย 5,270,811.99  7.07  

  หรือบริษัทเงนิทุนเปนผูออก/สั่งจาย/รับอาวลั/ค้ำประกัน     

(ค) ตราสารที่มีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดบัที่สามารถ -              -   

  ลงทุนได (Investment grade)    

(ง) ตราสารที่มีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดับต่ำกวาอันดับท่ี -              -   

  สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรอืไมม ีRating     
 

สดัสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม 

    ความนาเชื่อถือ ราคาตลาด 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 5,270,811.99 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2565 
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ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปด แอล เอช ท็อปพิค 3.2562 

 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 75,989,432.79 101.99  
เงินฝากธนาคาร 5,270,811.99 7.07  
หุนสามญั 70,718,620.80 94.91 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรอืหนี้สินอ่ืน ๆ -1,480,506.73 -1.99 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 74,508,926.06 100 

 
  

 

 
 
 
 

 
รายละเอยีด อตัราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                       7.07 5,270,060.28 5,270,811.99 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 7.07 

 
5,270,811.99 

หุนสามัญ 
    

           หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ 
   

 
บรษิัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                  1.81 309,800.00 1,350,728.00 

 
บรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                           3.24 49,200.00 2,410,800.00 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                    1.62 373,500.00 1,210,140.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                                                    4.20 106,100.00 3,129,950.00 

 
บรษิัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                         2.16 7,100.00 1,611,700.00 

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

 

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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รายละเอยีด อตัราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเกา จำกัด (มหาชน)                                            1.25 52,800.00 934,560.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บรษิัท อาฟเตอร ย ูจำกัด (มหาชน)                                       1.03 74,300.00 765,290.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บรษิัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                           6.13 63,000.00 4,567,500.00 

 
บรษิัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                        2.02 163,600.00 1,505,120.00 

           หมวดธุรกิจเงินทนุและหลักทรพัย 
   

 
บรษิัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)                                                                     1.10 30,400.00 820,800.00 

 
บรษิัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)        1.32 14,400.00 982,800.00 

           หมวดธุรกิจชิน้สวนอิเลคทรอนิคส 
   

 
บรษิัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                          2.28 2,600.00 1,700,400.00 

 
บรษิัท เน็กซ พอยท จำกัด (มหาชน)                                            1.00 42,100.00 745,170.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)                                 3.24 53,000.00 2,411,500.00 

 
บรษิัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกดั (มหาชน)               5.18 19,800.00 3,861,000.00 

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรงุเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                        2.51 13,700.00 1,870,050.00 

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                    4.56 23,600.00 3,398,400.00 

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                              4.38 31,400.00 3,265,600.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บรษิัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                 0.94 69,800.00 698,000.00 

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
   

 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)                        0.75 16,600.00 560,250.00 

 
บรษิัท ไทยประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)                                               0.78 36,300.00 580,800.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บรษิัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)                              0.79 112,100.00 588,525.00 

 
บรษิัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)             5.06 71,770.00 3,767,925.00 

 
บรษิัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                     1.05 15,200.00 779,000.00 

 
บรษิัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                          0.91 21,300.00 681,600.00 

 
บรษิัท บานป ูจำกัด (มหาชน)                                                                1.88 113,700.00 1,398,510.00 

 
บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                                  0.99 21,900.00 739,125.00 

 
บรษิัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)           3.86 17,900.00 2,872,950.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย 
   

 
บรษิัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกดั (มหาชน)                1.28 271,700.00 956,384.00 

 
บรษิัท ย ูซิตี้ จำกัด (มหาชน)                                                                      0.50 36,994,310.00 369,943.10 

 
บรษิัทเซน็ทรลัพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                         3.21 36,600.00 2,388,150.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
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รายละเอยีด อตัราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                                                      1.30 33,300.00 965,700.00 
 

บรษิัท คารมารท จำกัด (มหาชน)                                                                0.52 66,900.00 388,020.00 
 

บรษิัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)                                                                     6.24 82,600.00 4,646,250.00 
 

บรษิัท เซ็นทรลั รเีทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                          3.69 69,600.00 2,749,200.00 
 

บรษิัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               2.51 92,900.00 1,867,290.00 
 

บรษิัท โฮม โปรดักส เซน็เตอร จำกัด (มหาชน)                                         1.21 66,600.00 899,100.00 

           หมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
   

 
บรษิัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                         1.97 44,500.00 1,468,500.00  

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 
   

 
บรษิัท ไอแอนดไอ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     0.94 16,300.00 696,825.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ 
   

 
บรษิัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                1.64 182,656.00 1,223,198.20 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 
   

 
 บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตต้ิง จำกัด (มหาชน)                                          1.00 44,300.00 748,670.00 

 
บรษิัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จำกดั (มหาชน)                                                      1.45 40,895.00 1,083,717.50 

 
บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟูดส จำกัด (มหาชน)                                            1.42 48,600.00 1,059,480.00 

 
                รวมหุนสามัญ 94.91 

 
70,718,620.80 

รวมเงินลงทุน   101.99   75,989,432.79 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ -1.99   -1,480,506.73 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100   74,508,926.06 
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ลำดับ ช่ือหลักทรัพย ชื่อยอ รอยละของเงินลงทุน 

1 บริษัท ซี.พี.ออลล  จำกัด (มหาชน) CPALL 6.24 

2 บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT 6.13 

3 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ADVANC 5.18 

4 บริษัท กลัฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) GULF 5.06 

5 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK 4.56 

6 ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) SCB 4.38 

7 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS 4.20 

8 บริษัท ปตท. สำรวจและผลติปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP 3.86 

9 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) CRC 3.69 

10 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) DTAC 3.24 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายชื่อหุนท่ีลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน

ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลคา 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน

ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจายเงินปนผล 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 

 

รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคนืหนวยลงทุนอตัโนมัติ 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 


