
 

 

 

 
หนังสือชี้ชวน 

สวนขอมูลกองทุนรวม  
 

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ 
LH THAI PROPERTY FUND 

(LHTPROP) 
 
 
 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 

 

 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 10 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566)  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรอืตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทนุเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี ้

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH THAI PROPERTY FUND 

ชื่อยอโครงการ     : LHTPROP  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  : 29 กรกฎาคม 2556 

วันที่จดทะเบียน     : 4 กันยายน 2556 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

                (โดยตองสงคำสั่งขายคืนและหลักฐานลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ) 

 
 
 

ประเภทของกองทุน  : กองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีเนนลงทนุในกลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรพัย ประเภทรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยแบงสัดสวนการลงทุน ดังนี้ 

1. หนวยลงทุนของกองทุน property ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
2. สวนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ใหสิทธิในการไดมาซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน property ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือที่ใหผลตอบแทนอางอิงกับหนวยลงทุนของกองทุน property ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยรวมท้ังหุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาวหรือ 
ใหผลตอบแทนอางอิงกับหุนหรือกลุมหุนนั้นๆ และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted 
Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือผูออก (Issue/Issuer) ต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-
investment grade) อยางไรก็ตาม กองทนุอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออก
ตราสารต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ตัว
ตราสารหรือที่ผูออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทนุได (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเทานั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพิ่มเติมประกาศที่เก่ียวของกับกฎเกณฑการลงทุนซึ่ง
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการ
ลงทุนดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และใหถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
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ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 
ผูงทุนมีโอกาสท่ีจะไดรับกำไรจากมลูคาหนวยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรพัยที่กองทนุลงทุนปรบัตัวสูงข้ึน และเปดโอกาสให
ผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงนิปนผลไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด
ตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงิน
ปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น          

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนท่ัวไป และกองทุนไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน  

  ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทนุ 

กองทุนนีเ้หมาะแกผูลงทุนที่ตองการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพยที่อยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยที่
มุงเนนลงทนุในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโตใน
อนาคต ประวัติการจายเงินปนผลที่สม่ำเสมอ สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุน เปนสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหผูลงทุนมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนจากรายไดที่สม่ำเสมอจากรายไดของกองทุนที่ไดรับจากการจายเงินปนผลของหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัย และ/หรือมูลคาที่เพ่ิมขึ้นของหลักทรัพยที่ลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 4,000 ลานบาท    

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป  

 วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชีปแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2557 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) การเปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุน 

2) การขาดสภาพคลองของหลักทรัพยทีก่องทุนเขาลงทุน 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทนุไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคำสัง่ขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน

ยังไมไดรบัรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
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ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวย

ลงทุนท่ีถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดบริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณใีดกรณีหนึ่งดังน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการกองทุน
รวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษทัจัดการหยุดรับคำ
สั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรอืคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลว
ตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรบัคำสั่งซื้อ 
คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคืนหนวย 
รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบได ในเว็บไซต (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการที่หมายเลข
โทรศพัท 02-286-3484  

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) 

กองทุนมีนโยบายมุงลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุมากกวากองทุนที่
มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะมีพิจารณาคัดเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน ตามประเภทของ

ทรพัยสินในกลุมธุรกิจตาง ๆ รวมถึงรายละเอียด โครงสราง และการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสินในกองทุนอสังหาริมทรัพยที่

จะลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดของทรัพยสินที่ไปลงทุนซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของทรัพยสินที่

ไปลงทุน 

 

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารมีความผันผวน เนื่องจากปจจัยเก่ียวของ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เปนตน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนวิเคราะหจากขอมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการ

ลงทุนในตราสารตางๆแตละรายบริษัท เพ่ือกำหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนแตละ

กองทุน โดยคัดเลือกตราสารท่ีนาสนใจลงทุน ตามปจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผูออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ 

การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจสงผลกระทบตอการลงทุนในตราสารดังกลาว 

 

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงจากการไมสามารถขายหนวยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไวได เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยมีสภาพคลองต่ำ  กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพยดังกลาวไมไดในชวงเวลาที่หรือไมไดราคาตามที่ตองการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนพิจารณาคัดเลือกหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยเนนสภาพคลองสภาพ

คลองเปนสำคัญ โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายของกองทุนนั้น เพ่ือความคลองตัวในการบรหิารกองทุน 

 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึ้นลงจากปจจัยภายในและภายนอกของผูออก
ตราสาร เชน ผลการดำเนินงานของผูออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เปนตน รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถจายคืนเงินตนและหรือดอกเบี้ย เปนตน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะวิเคราะหและประเมินคุณภาพของตราสารกอนลงทุน โดยการวิเคราะหและประเมิน

ปจจัยที่มีผลกระทบ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปจจัยพ้ืนฐานของตราสารเพื่อให

มั่นใจในคุณภาพของตราสารท่ีกองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัท

ผูออกตราสารอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะหของตราสารจะแตกตางกันไปตามลักษณะและคุณภาพของ

ตราสาร โดยบรษิัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายการลงทนุของกองทุน 

 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 



-5- 

 

 
 
บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเคร่ืองมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคาทรัพยสิน
สุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรพัยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน 
(Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพ
คลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
dealings)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยางหน่ึง
อยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่เกี่ยวของใน
ขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบรหิารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุนรวม
มีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการท่ีสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอ่ืน ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงให
บริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใช
เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนดระยะเวลาที่ตอง
แจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนนิการในกรณีที่ผูออกตราสารหนีห้รือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองผดินัด
ชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และการ
ไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
dealings)  ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการจะเพ่ิมเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ 
บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
และ/หรอืผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เคร่ืองมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทนุในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธปีฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

 

 

 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

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

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและคาใชจาย
จากการซื้อหรือขายทรพัยสินของกองทนุ (transaction costs) ที่อาจเกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะ
ที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน 
หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการ
ภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถ
ดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปจจัย
เก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัย
อื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการ
ภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถ
ดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีท่ีเปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพือ่ใหสามารถดำเนินการไดภายใตสถานการณ และ/
หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรับเพิ่มไม
เกินอัตราสูงสุดทีร่ะบุไวในรายละเอียดโครงการ 

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

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนท่ีชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มีการใช
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ 
ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคา
ซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนท่ีชำระดวยเช็คที่เรียกเก็บ
ไมไดนั้น ไมไดรับการจดัสรรหนวยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครือ่งมือนี้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดท่ีสัดสวนของมูลคาซื้อ
ขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ท่ีบริษัท
จัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก
มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
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2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสัง่ขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 20 วันทำการ  

หลกัเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

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

3. บรษิทัจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรอืลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอืน่ที่บรษิัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) มาใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีท่ีมีการใช Notice period และมีเหตุที่ทำใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งท่ีไดจาก 
Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งท่ีไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอ่ืน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทนุและหรือหนวยงานทีม่ีอำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวมและ
หรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการได (best effort) ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

3.  การไมขายหรือไมรับซ้ือคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension 
of dealings) 

โดยบริษทัจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดย 

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 
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บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตอ่ืุนใดดังตอไปนี ้ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน 

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จริงดังนี้ 

(ก) บริษทัจดัการกองทนุรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะ
เปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บริษทัจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามประกาศซึ่ง
บรษิัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 
บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวย
ลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

 

 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนกังาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
นั้น ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถกูตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่www.lhfund.co.th 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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 เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวย
ลงทนุชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บรษิัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมท้ังลงลายมือชื่อ 
ผูโอนและผูรับโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับ
โอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไวในโครงการ
กอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง “คาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและผูรับโอน
หนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ ท้ังน้ี ผูรับโอนหนวย
ลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือ
หนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูรับโอนหนวยลงทนุในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/
ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันท่ีปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 
วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในชวงการขายและรบัซื้อคืนหนวย
ลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลกัฐานตาง ๆ  จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืเปนผู
มอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนของผูสั่งซือ้หนวยลงทนุในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือ
เห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดทีw่ww.lhfund.co.th 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศพัท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือ
การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวาง
บริษัทจัดการและผูลงทนุ บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนญุาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 

 
 
 

ณ วันที่ 18 ตุลาคม  2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหารจัดการของ

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

รายชื่อกรรมการ 

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

 

รายชื่อผูบริหาร 

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

 

 

 

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พศิณุวงรกัษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

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

 

 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมท้ังหนาที่
ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัตกิารศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดงุสิทธ์ิ -ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 
Institute 
-ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

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

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการ
ลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณุวงรกัษ
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 
institute 
-ปริญญาตร ีเกียรตินยิม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดับ I 

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

-รองกรรมการผูอำนวยการ สายการ
ลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝายจัดการ
ลงทุน, (Deputy Managing Director, 
Investment Management 
Department) 
-ผูจัดการกองทุนอาวุโส, ผูอำนวยการ
ฝาย Property Fund (Senior Fund 
Manager, Executive Vice 
President, Department Head - 
Property Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหน้ี 
(Associated Director, Debt Capital 
Market)  
-ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้  

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตนิิยม
อันดับ 1 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 
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ชื่อ นามสกุล ประวัตกิารศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ผาน CISA ระดับ II 

คณุภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม -ปริญญาโท สาขาการเงนิ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-CFA 
-FRM 

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

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

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

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุนอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝายตางประเทศ 

คณุสมประสงค แซจิว -ปริญญาโท สาขา Master of Science 
in Finance จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตร ีสาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดับ l 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-นักวิเคราะห 

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

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและบรหิาร
สินทรพัย 

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

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 
 
-กองทุนประกันสงัคม 
-ธนาคารกรุงไทย 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตราสาร
หนี ้
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทนุ 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 
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 รายชื่อผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บรษิทัหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืหนวยลงทุน 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนท่ัวไป 

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  ไมเกิน 15% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารมี

ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade   

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทนุในตางประเทศ

หรือผูมภีาระผูกพันมภีูมลิำเนาอยูตางประเทศ โดย

เลือกใช credit rating แบบ national scale 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน

ประกัน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing        

5 .2.3   ในกรณี ท่ี เป นตราสารที่ มี กำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วั น             

นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน

ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี ้

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่

ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรัพยสินดังนี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย

สำหรับผูลงทุนทั่ วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออกตราสารอยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขาย

ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่ วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 

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

หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ

แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนท่ีอยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน

ต า งป ระ เท ศ  ห รื อผู ออ ก จัด ตั้ ง ข้ึ น ต าม กฎ ห ม าย

ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่

ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ

เปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลกัทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 

397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะ

ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม

ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดงันี ้

6.4.3.3.1   บคุคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่

ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 

ตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต

วัน ท่ี ลงทุน ต องข้ึนทะเบี ยนหรือ อยู ใน ระบบ ขอ ง 

regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment 

grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่ อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน

ในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ

เชา แลวแตกรณี  (diversified fund) ตามแนวทางท่ี

สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 

IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม

รวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำ

ใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด

ซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 

แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมี

ลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกดัอัตราสวน 

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

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษิัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูง

กวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรพัยสินท่ีลงทุนในbenchmark + 

10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 
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สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู
ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

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

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มอีายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ท่ีอายกุองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรพัยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเรยีกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แต
ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการขออนญุาต และการอนญุาตใหเสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 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 ท่ัวไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ 

5.1  มี ลั กษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :       
อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนท่ี 1 :อัตราสวนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสนิ หรือคูสัญญา (single entity limit) 

5 .2  มี  credit rating อยู ในระดั บต่ ำกว า investment grade หรื อ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสีย่งท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ product limit 
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สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวนหุนของ
บรษิัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*ของผูออก
ตราสารรายน้ัน ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหมกอน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. 
อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปน
ขอมูลท่ีมีการเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สิน
ทางการเงนิตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงินสำหรบัรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** 
ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืน
แบบ filing ในลักษณ ะเปนโครงการ (bond issuance program) ให
พิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหมและมี 
credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี credit rating 
ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกันไม
เกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวน
แตกรณีที่ผูออกตราสารไดมกีารย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond 
issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) 

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

  กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้ 

(1 )  ก ารล งทุ น ในห น วย  CIS ขอ งกอ งทุ น ที่ มี ลั กษณ ะครบถ วนดั งนี้   
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มขีนาดเล็ก 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหนวย
นั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งขึ้นใหมโดยมอีายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่
ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวน
ดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial Reporting 

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

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทนุ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย

การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเตมิ 
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1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถอืหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ 
รอยละของมูลคาซื้อขายตอป 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจรงิ 
ป 2564 

เรียกเกบ็จริง 
ป 2565 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
     (Front-end-fee) 

1.07 0.50 0.50 0.50 

1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
     (Back-end fee) 

1.07 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

1.3 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
     (Switching fee) 
     คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา 

     คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก 

 
 

ไมมี 

ไมมี 

 
 

ไมมี 

ไมมี 

 
 

ไมมี 

ไมมี 

 
 

ไมมี 

ไมมี 
1.4 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  อัตราตามที่นาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท        
ตอรายการ 

200 บาท      
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

หมายเหตุ :   1) คาธรรมเนียมดงักลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอ่ืีนใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
   2) อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
   3) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน

หนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหนวย
ลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

2.  คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 
 

 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
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หมายเหตุ :  1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถามี) แตยังไมรวมคา 
นายหนาซื้อ ขายหลักทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

   2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันท้ังหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทนุรวม  

 

 
 
 

 นโยบายการจายเงินปนผล : จาย 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

1) กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงนิปนผลแลวแตกรณี  ทั้งนี้ การจายเงนิปนผลดังกลาวจะตองไมทำให
กองทุนรวมมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น  

2)   กรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผล แตรายการกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมท้ังสอง
รายการดังกลาวมียอดเงินนอยกวาจำนวนเงินปนผลที่คำนวณได  บริษัทจัดการกองทุนจะจายเงินปนผลเทากับยอดกำไรสุทธิหรือ
กำไรสะสมน้ัน แลวแตจำนวนใดจะมากกวา 

3)    บริษัทจัดการจะรวมผลประโยชนตอบแทนเปนเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในทรัพยสิน
ประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหนวยทรัสตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออก
และเสนอขายหนวยทรัสต โดยบริษัทจัดการจะนำเงินดังกลาวจายเปนเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม อยางนอยหนึ่ง
ครั้งในรอบปบัญชีที่ไดรับผลประโยชนตอบแทน  

4)   กรณีที่เงินปนผลที่จะจายเมื่อคำนวณแลวเปนจำนวนเงินนอยกวาย่ีสิบหาสตางคตอหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจงดจายเงินปน
ผลดังกลาว  ทั้งน้ี สำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายในการจายเงินปนผลมากกวาหนึ่งครั้งในรอบปบัญชี ใหนำยอดเงนิปนผลที่คำนวณได
นอยกวายี่สิบหาสตางคตอหนวยลงทุนน้ันไปรวมคำนวณกับการจายเงินปนผลในครั้งตอไปของรอบปบัญชีเดียวกัน 

5) การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของกับการจายเงนิปนผลของกองทุนในอนาคต 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถอืหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงนิปน
ผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
ดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทนุที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิด
ไมระบุช่ือผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกัน
ได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนดำเนินการจายเงนิปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ขอมูลอื่น ๆ  

งง 
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ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บริษัทจัดการจะไมนำเงนิปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น 

  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ตัวช้ีวัดผลตอบแทนของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบ
นโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได  

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรอื ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ 
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป 
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทุน  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  : ไมกำหนด  

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป  : ไมกำหนด 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ  
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ผูจดัจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปดบัญชีกองทุน
พรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 
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2. วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรบัคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนภายใน 15  วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทนุรวม โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเริ่มทำการ
ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย ณ บริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซ้ือใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน 
พรอมชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทนุ)   

การสัง่ซือ้หนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคนื (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทุนรวม 

3. วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1) วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษทัจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) 
หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวในหนังสือช้ี
ชวน ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหถูกตอง
ครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชีกองทุน 
และ/หรือบัญชผีูถือหนวยลงทุนกอน 

(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ 
โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันท่ีตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวย
ลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชน
ของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญช ี

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด(มหาชน)   สำนักลุมพินี เลขทีบ่ัญชี 889-1-01361-5 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการโดยจะปดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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(5)   หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการสั่งซื้อหนวยลงทุน 
พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือ
ตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อ ไมวา
ดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันการ 
นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงนิจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับบริษัท
จัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเปน
ผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอนการสั่งซื้อ
หนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสวงนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว  
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ 
โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2) การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

3)  การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน) 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุ
การขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4) การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนผานเคาน เตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการ
อำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วันกอนเร่ิมใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่
ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
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 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลว 
ในกรณีที่จำนวนเงนิที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงนิที่บริษัทจัดการไดรบัชำระบรษัิทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนให
ตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” 
ตามวันที่ไดรบัการสั่งซือ้และเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(3) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
โดยทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแตวันทำการขายหนวยลงทุน 

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 วิธีการรับซือ้คืนหนวยลงทุน : 

รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ   

 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวัน
ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรพัยสินเปนกองทุนรวม 
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(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการโดยผูถือ
หนวยลงทุนตองสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนหนาวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตั้งแต
เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผู
ลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวในหนังสือช้ี
ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบคำสั่ง
ขายคนืหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงนิทีผู่ถือหนวยลงทุนตองการ
ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบ
หลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคืนหนวย
ลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคำขอใช
บริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ 
ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืน
หนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุน
ประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 
7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ   

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ “การไม
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผูถือหนวย
ลงทุนไดในระหวางวันทำการใดท่ีบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนนุการขายหรอืรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
ทั้งน้ี การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนท่ีรับซือ้คืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมือ่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน) 
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เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุ
การขายหรอืรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนผานเคาน เตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการ
อำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 ระยะเวลาในการซ้ือคนืหนวยลงทุน : 

ทุกวันทำการ  

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคนื : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืนและหลักฐานการขายคืนลวงหนา ไดทุกวันทำการ  โดยจะตองแจง
ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใน 15.30 น. ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ วิธีการ วัน
เวลา และวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปด
ประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

 การขายคืนหนวยลงทุน : 

      ผูถือหนวยลงทนุ ตองแจงลวงหนา ไมนอยกวา 5 วันทำการ 

 รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทำการ โดยสงคำสั่งขายคืนและหลักฐาน การขายคืนลวงหนาเปนเวลาไมนอย
กวา 5 วันทำการกอนหนาวันทำการขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 15.30 น. ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4.1 วิธีการ วันเวลา 
และวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนตามราคาหนวยลงทนุที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุนน้ัน 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเตมิ วิธีการขายคืนและการรับเงิน
คาขายคืนหนวยลงทนุ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่
สำนักงานของบริษัทจัดาร และสำนักงานงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปด
ประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัคำสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นวาการ
หยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่นๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายหนวยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
จากกองทุนตนทางซึง่หักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการ
ของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก หรือหัวขอการสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บรษิัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่ง
เปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จำนวนเงินหรือจำนวน
หนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรบัคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการ
นำเงนิที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางน้ี ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใน
คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

กรณีกองทนุนีเ้ปนกองทนุปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ สามารถ
ขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่ทำการของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติมในอนาคต และ
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด  
(ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปด
บัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปดบัญชี
กองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอื่น) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทนุนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา ไมนอยกวา 5 วันทำการกอนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทนุ และนำสงหลักฐานการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.4.1 การรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็
ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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กรณีกองทนุนีเ้ปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดตามเงือ่นไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ ที่บริษัทจัดการ
ไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ท่ีสมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยนเรียบรอยแลว หักดวย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันกอนวันที่กองทุนจะไดรับเงินจาก
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่
บริษัทจัดการและผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง   

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนสูง
กวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ     (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผู ถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทนุ และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่
เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอืน่ ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน โดย
จะเปนไปตามหลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชน
ของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือ
หนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความเสี่ยงทาง
กฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
นั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสบัเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

  ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว  
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับหลักเกณฑ เงื่อนไข 
วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบรหิารจดัการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงือ่นไข 
หรือ รายละเอียดตางๆ ท้ังนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย  ท้ังนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว 
จะตองเปนไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวใน
การจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำดวยความ
เปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

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

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของ
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงนิกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปน
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 
วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปนการ
แกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

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

บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแตงต้ัง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติมจาก
ผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือ
ตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เก่ียวของ หรือเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรอืการตีความ หรือ
การสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำความรูจักตัวตนของ
ลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบรษิัทจัดการ
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัท
จัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม 
การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมี
อำนาจกำหนดแนวทาง 

8. ขอกำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษี
ใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นท่ี
อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลัง
ดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

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

(1) ตองถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรพัยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรพัยสินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอ่ืนๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI 
ทีเ่ขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรบัฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุ ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดำเนนิการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  
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เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของ  และเพ่ือใหบรษิัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑของ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแล
ผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ
กำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ช่ือ ท่ีอยู เลขประจำตัวผูเสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชี
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอท่ีกำหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึง
นำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการทีส่อดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน
ปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ
ดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรบัคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงบัหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงินท่ีชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนราย
นัน้ได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น 
หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิ
ใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทำให
กองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการ
เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกำหนด)
เทานั้น  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บรษิัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดำเนนิการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยัง
หนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถอืหนวยลงทุน 

9. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีท่ี บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการราย
อื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิด
ตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งน้ี หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนกังานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทนุเปนสำคัญ และ
ในกรณีที มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัท
จัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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10. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการทั่วไป : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไปและการฝาฝนหรือ
การไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักขา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

11.    ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งน้ัน ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติให
เปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทนุไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม
วาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวาง
ผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 

 
                    
 
 
 
              

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครฐัตางประเทศ                                  -              -   

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย 70,363,610.31  3.47  

  หรือบรษิัทเงนิทุนเปนผูออก/สั่งจาย/รับอาวัล/ค้ำประกัน     

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ                                  -              -   

  ลงทุนได (Investment grade)     

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ำกวาอันดับที ่                                  -              -   

  สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมม ีRating     
 
 
 
 

 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน              

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

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

    ความนาเชื่อถือ ราคาตลาด 

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 70,363,610.31 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
เงินฝากธนาคาร 

   
 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                3.47 70,334,076.31 70,363,610.31 
 

                รวมเงินฝากธนาคาร 3.47 
 

70,363,610.31 
หนวยลงทุน 

   

          หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

 
กองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร โกรท                        0.88 2,442,500.00 17,830,250.00  
กองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค                                                 1.67 2,354,600.00 33,906,240.00  
กองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย                                              0.00 7,142,300.00 0.00  
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท                                    13.95 20,182,200.00 282,550,800.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา อสงัหารมิทรัพย แอล เอช โฮเทล                      1.84 3,361,300.00 37,310,430.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท             15.82 16,523,604.00 320,557,917.60  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เคทีบีเอสที มิกซี                                 0.27 601,100.00 5,379,845.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย อัลไล                                              1.56 4,098,900.00 31,561,530.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร                          

1.01 1,801,500.00 20,537,100.00 

 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร                                     2.33 5,269,100.00 47,158,445.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล                            

2.33 6,327,800.00 47,142,110.00 

 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ                                 1.49 3,724,900.00 30,171,690.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
สนามบินการบินกรุงเทพ                                 

3.04 6,149,400.00 61,494,000.00 

 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต                        4.71 7,817,600.00 95,374,720.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท                       

14.44 26,836,478.00 292,517,610.20 

 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี               0.98 3,231,500.00 19,873,725.00  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
ไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรต้ี                      

1.52 3,917,300.00 30,750,805.00 

 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอมตะซัมมิทโกรท         0.96 2,747,200.00 19,367,760.00 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย  
มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพย เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท        

3.43 5,743,937.00 69,501,637.70 

 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอ 

14.63 26,464,039.00 296,397,236.80 

 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท                                        8.68 12,747,800.00 175,919,640.00 

 
                รวมหนวยลงทุน 95.52 

 
1,935,303,492.30 

รวมเงินลงทุน 99.00   2,005,667,102.61 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ 1.00   20,324,634.03 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100   2,025,991,736.64 

 

 

 
 
 
                                             

 

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ 0.3435 

 
 
 
 
 

  

รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 2,005,667,102.61 99.00 

  เงนิฝากธนาคาร 70,363,610.31 3.47 

  หนวยลงทุน 1,935,303,492.30 95.52 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรอืหนี้สินอื่น ๆ 20,324,634.03 1.00 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 2,025,991,736.64 100 

 
 
 
 
 
 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

รายงานสถานะการกูยืมเงนิ และการกอภาระผูกพัน 

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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ลำดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน 

1 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท CPNREIT 15.82 

2 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอตี้ 

FTREIT 14.63 

3 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 

ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHART 14.44 

4 กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท LPF 13.95 

5 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท IMPACT 8.68 

6 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต INETREIT 4.71 

7 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT 3.43 

8 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินการบินกรุงเทพ BAREIT 3.04 

9 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร GVREIT 2.33 

10 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 

WHAIR 2.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อหุนท่ีลงทนุ 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสนิคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต้ี 

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

N/A N/A 

 
 
 

 

 

 
รวบรวมขอมลู วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ วันที่ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 


