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หนังสือชี้ชวน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

 
กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ 

LH THAI PROPERTY RMF FUND 

(LHTPROPRMF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปีที่ 8 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2566)  
 
 
 
 

ผูลงทุนควรศกึษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรือตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 
 
 
 
 
 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 

จงึมีความเส่ียงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)   : กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)   : LH THAI PROPERTY RMF FUND 

ชื่อยอโครงการ    : LHTPROPRMF  

อายุโครงการ    : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ัง 

และจัดการกองทุนรวม     : 14 ตุลาคม 2558 

วันที่จดทะเบียน    : 24 พฤศจิกายน 2558 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน  : ทกุวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการ 

    (โดยผูถอืหนวยตองสงคำสั่งขายคืนและหลักฐานลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ) 

 

 
 

ประเภทของกองทุน : ทรัพยสินทางเลอืก ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector 

Fund) ท่ีจดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย

แบงสัดสวนการลงทุน ดังนี้ 

1. หนวยลงทุนของกองทุน property/หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานที่กิจการโครงสรางพ้ืนฐานอยูในหมวด

อสังหาริมทรัพย/หนวยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย 

(REITs ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชไีมนอยกวารอยละ80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

2. สวนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหุนกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงตราสารอ่ืนใดท่ีใหสิทธิในการไดมาหรือที่มี

ผลตอบแทนอางอิงกับหนวยลงทุนของกองทุน property/หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่กิจการโครงสราง

พื้นฐานอยูในหมวดอสังหาริมทรัพย/หนวยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ท่ีเนนลงทุนในตราสารของ

กองทุนอสังหาริมทรัพย (REITs ETF)/หุนกลุมอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย หรือตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มี

ผลตอบแทนอางอิงกับกลุมของตราสาร/หนวยลงทุน/หุน ดังกลาวขางตน หรือหนวย private equity ตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวในโครงการหรือตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่ง

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
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ทั้งน้ี กองทุนจะไมลงทุนในหรอืมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้

ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาด 

(ไมรวมถึงหุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยสั่งรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผู

ออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดำเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา

ดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร

หรือผูออก (Issue/Issuer) ต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสาร

แหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือท่ีตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) 

หรือตราสารทุนของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้น

ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) 

หรือตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Securities) แลวแตกรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสำหรับผูลงทุนทั่วไป ไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

กองทุนน้ีเหมาะแกผูลงทุนที่ตองการลงทุนระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และเปนทางเลือกใหแก 
ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยทีจ่ดทะเบียนในประเทศ 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

จำนวนเงนิทุนโครงการนี้เทากับ 500 ลานบาท    

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี : วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป 

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชีปแรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

  ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

     1) การเปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุน 

     2) การขาดสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทนุเขาลงทุน 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรอืทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงนิจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทนุไวตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาว
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง 
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(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย 
และกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน 
ก.ล.ต. โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุน
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

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

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรอืเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตาม
ระยะเวลาที่ เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และรับซื้อคืน
หนวย รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพนัระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) 

กองทุนมีนโยบายมุงลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากกวากองทุนที่
มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีพิจารณาคัดเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน ตามประเภทของ

ทรัพยสินในกลุมธุรกิจตาง ๆ รวมถึงรายละเอียด โครงสราง และการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสินในกองทนุอสังหาริมทรัพยที่

จะลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดของทรัพยสินที่ไปลงทุนซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของทรัพยสินที่

ไปลงทุน 

 
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารมีความผันผวนเนื่องจากปจจัยเกี่ยวของ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เปนตน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนวิเคราะหจากขอมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการ

ลงทุนในตราสารตางๆ แตละรายบริษัท เพ่ือกำหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนแตละ

กองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่นาสนใจลงทุน ตามปจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผูออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ 

การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจสงผลกระทบตอการลงทุนในตราสารดังกลาว 

 
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงจากการไมสามารถขายหนวยลงทุน หรือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไวได เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรพัยมีสภาพคลองต่ำ  กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพยดังกลาวไมไดในชวงเวลาที่หรือไมไดราคาตามที่ตองการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนพิจารณาคัดเลือกหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยเนนสภาพคลอง

สภาพคลองเปนสำคัญ โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายของกองทุนนั้น เพ่ือความคลองตัวในการบริหารกองทุน 

 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงข้ึนลงจากปจจัยภายในและภายนอกของผูออก
ตราสาร เชน ผลการดำเนินงานของผูออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เปนตน รวมถึงความเสี่ยงท่ี
เกิดขึน้จากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถจายคืนเงินตนและหรือดอกเบี้ย เปนตน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะหและประเมินคุณภาพของตราสารกอนลงทุน โดยการวิเคราะหและประเมิน

ปจจัยที่มีผลกระทบ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปจจัยพื้นฐานของตราสารเพื่อให

มั่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัท

ผูออกตราสารอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ วิธีการและความถ่ีในการวิเคราะหของตราสารจะแตกตางกันไปตามลักษณะและคุณภาพของ

ตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทนุใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 

 
 
 
 
 

ปจจัยความเสีย่งของกองทุนรวม 



-6- 

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชนอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะทำธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย 

และจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญากอนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะการเงินของคูสัญญาอยาง

ตอเนื่อง 

 
 
 
 

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

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและ
จัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัด
ชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ
การไมขายหรือ    ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension 
of dealings)  รายละเอียด ดังนี้ 

1.  การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

 
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไวแลวหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน

อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปน

หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

2.  การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบ

ปญหาขาดสภาพคลองหรอืไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาว

เปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่

สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
 

 
 
 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสีย่งจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

4) ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนหลักประกัน 

5) ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน มิฉะนั้นผูถือหนวยลงทุนตองคืนสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนดเวลาตามเง่ือนไขการลงทุน นอกจากน้ี ผูถือหนวยลงทุนตองชำระเงนิเพิ่ม
และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

6) กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 
55 ปบริบูรณ เพื่อไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนด  
ผูถือหนวยตองชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

7) ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมือการลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

8)  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
www.lhfund.co.th 

 
 
 

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนกองทุน
รวม 
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 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไมสามารถโอนได 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทนุ/ใบเสรจ็รับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจดัสงโดย
ทางไปรษณยี หรอืใหผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณ ีหรือชองทางอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

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

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดท่ี  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยใน
กรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบรษิัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุนรวม 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 60,017,769,141.27 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

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

รายชื่อผูบริหาร 

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

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

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

รวมท้ังหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด  
-บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บรหิารฝาย
การลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน

  ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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ชื่อ นามสกลุ ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ประกาศนยีบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  
-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

 
-ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
แหงประเทศไทย (AFET)  
-บลจ. วรรณ จำกัด  
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือทีอ่ยูอาศยั 

เจาหนาที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณุพิพัฒน พิศณวุงรกัษ
  

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

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

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

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

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

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

คณุยศวสุ สุธารัตนชัยพร -MBA, Finance, University of 
Tennessee, Knoxville 
Mechanical Engineering,  
-Kasetsart University (second 
class honors) 
-A CFA Charterholder 
-A CAIA Charterholder 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส  
-Alpha Absolute 
-Primestreet Advisory 
-Kasikorn Securities 
-SCG Chemicals 

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน 
-Equity Analyst 
-Investment Banker 
-Equity Wealth Manager 
-Mechanical Engineer 

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

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

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

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

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

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรพัย 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารหนี้ 
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คณุปกรณ เกาเอี้ยน 
 

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

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

-ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นกัวิเคราะห  
-นกัวิเคราะหอาวุโส  

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

1) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย)  
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 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 
 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสนิดังน้ี ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือ

คูสัญญา แลวแตกรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกัดอัตราสวน 

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 เงิน ฝ ากหรือต ราส ารเที ยบ เท า เงิน ฝ าก ท่ี ผู รั บ ฝากหรือ ผู ออก 

ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปน

ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรอืไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมภีูมิลำเนาอยู

ตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating แบบ 

national scale 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังนี ้

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing        

5 .2 .3   ในกรณี ท่ี เป นตราสารท่ี มี กำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วัน             

นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน

ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  

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  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่

ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

  

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย

สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออกตราสารอยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพย

ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดาน

ซื้อขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อ

ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ SN หรือศุกูก ที่ผูออก

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน

 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใด 

จะสงูกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน 

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

ตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ี

ไดรับอนญุาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ

เปนตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.4.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 

วัน นับแตวันท่ีลงทุน และไมได มีลักษณะตาม 

6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสาร

ดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่

ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มี

ลักษณ ะทำนองเดียวกับบุคคล 

ตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต

วันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated 

market 

6.5  DW ที่ม ีissuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment 

grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู

ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวย

ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน

ในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

เชา แลวแตกรณี   (diversified fund) ตามแนวทางที่

สำนักงานกำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง 

IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย

สำหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวาง

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออก

จากการซื้ อ ขาย ใน  SET ห รือ ในตล าด ซื้ อ ขายหลั กทรัพ ย

ตางประเทศ) 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 

แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมี

ลักษณะตาม 6.7.1 

ไมจำกัดอัตราสวน 

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

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังน้ี แลวแตอัตราใดจะ

สูงกวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสนิดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู

ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 

เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  

  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  

  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่มี 

  อายุโครงการ ≥ 1 ป  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสนิที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี

การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

หรือมีเง่ือนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แต

ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา

ดวยการขออนญุาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ

ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ

ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา

สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ

ครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลั กษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :       

อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการ

ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single entity 

limit) 

5 .2  มี  credit rating อ ยู ในระดั บต่ ำกว า investment grade ห รื อ 

ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ

เสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ 

product limit 
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สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมีจำนวนหุนของ

บรษิทัรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 

(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา

สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*ของผู

ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม

กอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด 

บลจ. อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทาง

การเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้น

จะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตรา

สารไมมีหน้ีสินทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีลาสดุ** ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออก

และเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตใน

กรณีที่ผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ 

(bond issuance program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารท่ีออกใหม

และมี credit rating อยูในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี 

credit rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. 

รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตรา

สารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ 

filing ใน ลั ก ษ ณ ะ เป น โค ร งก าร  (bond issuance program) ให

พจิารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. 

– 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่ มี ลักษณะครบถวนดังนี้   

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก

หนวยนั้น เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเลก็  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 

กองทนุหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ท้ังหมดของกองทุน property 

ที่ออกหนวยนั้น เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถวนดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั้ งหมดของกองทุน 

private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial Reporting Standards 

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

** รวมถึงกรณยีังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพ่ิมเติม 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป 

ตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.14 1.07051 1.06964 1.07007 

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.11 0.02676 0.02674 0.02675 

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 0.27 0.26763 0.26804 0.26859 

 ● คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 ● คาใชจายอ่ืนๆ : - ไมเกินรอยละ 0.50 0.05684 0.04984 0.04073 

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.50 ไมมี ไมมี ไมมี 

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) จายตามจริง 0.01219 0.01373 0.01354 

- คาจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) จายตามจริง 0.00000 0.00000 0.00000 

- คาใชจายในการจัดทำ จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย จายตามจริง 0.04460 0.00787 0.00000 

- คาใชจายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) จายตามจริง 0.00005 0.02824 0.02719 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมที่ประมาณการไมได            

   - ไมมี จายตามจริง ไมมี ไมมี ไมมี 

รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกินรอยละ 3.21 1.42174 1.41426 1.40614 

คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย จายตามจริง 0.14684 0.08001 0.11770 

 
หมายเหตุ: 1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อีกทั้งคาธรรมเนียมในเรียกเก็บจาก

กองทนุท้ังหมด ยังไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรพัยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หลักทรัพย 
 2)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพิ่มเติมโครงการ  จัดการใน

อัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป  
 3)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันท้ังหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทนุรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ 
รอยละของมลูคาซื้อขายตอป 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรยีกเกบ็จริง 
ป 2565 

 คาธรรมเนยีมการขายหนวยลงทุน  
    (Front-end-fee) 

1.61 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน      
(Back-end fee) 

1.61 0.25 ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 
(Switching fee) 
- คาธรรมเนยีมการสับเปลีย่นเขา 
           
      

- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 
    สับเปลี่ยนภายในบรษิัทจัดการ 
              

- สับเปลีย่นขามบริษัทจัดการ 
    

 
 

1.61 
 
 
 

1.61 
 
 

1.61 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถามี) 
  

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนยีม 

การรับซื้อคนื (ถามี) 
            

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคนื (ถามี) 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถามี) 
  

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคนื (ถามี) 
            

           ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคนื (ถามี) 

 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การขาย (ถามี) 
 

ยกเวน 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคนื (ถาม)ี 
 

เปนไปตามเง่ือนไข* 
แตตองเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคนื (ถามี) 

 คาธรรมเนยีมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นาย
ทะเบียนกำหนด 

ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 
หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดยีวกัน (ถามี) 

2) อาจเรยีกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทัจัดการ 
3) กรณีสบัเปลีย่นหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทนุรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษทั
จัดการกำหนด 
 

 

 

 
  นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี 

  ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

ตัวชี้วัดผลตอบแทนของกองทุน คือ อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมลูในการตัดสินใจลงทุนได 

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

 การเสนอขายหนวยลงทนุ  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 
มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  : ไมกำหนด  

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป  : ไมกำหนด 

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

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

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

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

สำหรับผูลงทุนท่ียังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 
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วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนตั้งแตเวลา
เริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวัน 
ทำการซื้อขาย ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อใหครบถวนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชีกองทุน (กรณีท่ียังไมเคยเปด
บัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 

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

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซื้อหนวยลงทุนก็ตาม บริษทัจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

1. วิธีการซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

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

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

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

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

บัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

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

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพินี 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) อาคารสาทร ซิตี้ เลขที่บัญชี 004-1-10428-2 

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

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

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

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขทีบ่ัญชี 0001-114-005064-7 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

(6) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงนิไดในวันที่
สั่งซื้อ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 
วันการ นับตั้งแตวันถัดจากวันขายหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนนิการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบหนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซือ้หนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิกถอน
การสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรอื ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิกถอนได 

(10) การเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการ
สั่งซื้อดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสัง่ซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

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

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

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

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

4. การรบัคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการ
อาจเพ่ิมเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone 
Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller 
Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ราคาขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนนั้น โดย
เปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการ
ตามที่ไดรับอนมุตัจิากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน 
เปนตน 

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

(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตางๆ ท่ีกำหนดในโครงการนี้แลว 

การจัดสรรหนวยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 
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 วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

       รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ   

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทนุตองชำระคนืสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ันผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่
จะตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

1. การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำ
การ โดยผูถือหนวยลงทุนตองสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนหนาวันทำการรับ
ซือ้คืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอ่ืนใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคนืจะกำหนดเวลาโดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรบัรองจากผูดูแลผลประโยชน 

การสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันทำการถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ตามที่ไดแจงไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ 
สำนักงานของบรษิัทจัดการ และ/หรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีคำสัง่ใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บรษิัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

(2) ผูถือหนวยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด
ในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินท่ี 
ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

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

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

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก
ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงให 
ผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ   
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ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทนุไดทำการบันทึกรายการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำ
การซือ้ขายหนวยลงทุน ตามวิธีทีผู่ถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัท
จัดการตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรอืขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิก
คำสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือ
หนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติ
จากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนากอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3. การรบัซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บรษิัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบรษิัทจัดการเปดใหใชบรกิารดงักลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ 
และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนากอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพ่ิมเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผู ถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปด
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ระยะเวลาในการซื้อคืนหนวยลงทุน : 

ทุกวันทำการ  

 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คนื : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืนและหลักฐานการขายคืนไดทุกวันทำการ โดยจะตองแจง
ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนทำการรับซื้อคืนหนวยลงทนุ ภายใน 15.30 น. ตามรายละเอียดในโครงการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรอืผูสนบัสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคืน (ถามี) หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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 การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ตองแจงลวงหนา ไมนอยกวา 5 วันทำการ 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการ และ
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทัง้นี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบรษิัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

 ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายหนวยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของ
กองทนุอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางซึ่งหักคาธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทุน
ปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนอยางอื่น 

สำหรับเกณฑการคำนวณตนทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแตละครั้ง จะใชวิธีตนทุนถัว
เฉลี่ย (Average Cost) หรือตามหลักเกณฑอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของกำหนด 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ซึ่งอยูภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใตการบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน และ/หรือกองทุนรวมทั่วไป  
ซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ ตามกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง 
จำนวนเงินหรือจำนวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับ
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ซือ้คืน และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางน้ี 
ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลีย่นหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพออก อาจมีผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชำระคืนสิทธิประโยชน
ทางภาษี ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษา และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้ 
สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่
ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได  
เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนนิการเปนอยางอ่ืนได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทนุรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนีเ้ปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืนหนวยลงทนุ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

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

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทนุสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามเงื่อนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคืน  
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 ราคาสบัเปลีย่นหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการที่
บริษัทจัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยน
เรียบรอยแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

-กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันกอนวันที่กองทุนจะ
ไดรับเงินจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) หรือจะ
ใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการไดรับเงินจาก
กองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวแตกรณ ี

-กรณีสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุน ท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการของวันที่กองทุน
ไดรับเงนิจากการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งน้ี บริษทัจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการโดยจะติดประกาศไวที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนากอนวันเปลี่ยนแปลง   

 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีที่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคา
หนวยลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือข้ันต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวา 
ผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทาง 
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอืน่ ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการ
ดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง  
ที่ท่ีทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

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

4. ในกรณีที่มีเหตุใหตองเลิกกองทุน บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือโอนยายหนวย
ลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมี
คำสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมดวยผลประโยชนทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต
วันที่ไดรับคำสั่งจากผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้เปนไปตามหลักเกณฑทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกลาวจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคญั 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นวาการหยุดรบัคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมท้ัง
เผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

  ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อ
ดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

1. สิทธิประโยชนดานภาษีของผูถือหนวยลงทุน 

สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับภาษีของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะเปนไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษาประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษี
เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงนิได สำหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ไดรับเงนิหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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(5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 119) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ลงวันที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

(6) กฎหมายที่เก่ียวของท่ีจะมีในอนาคต และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) 

2.    หนาที่และความรับผดิชอบของผูถือหนวยลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี เมื่อผูถือหนวยลงทุนได
ดำเนนิการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไวครบถวนแลว ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนจึงมีหนาที่ดังตอไปนี ้

1. ศึกษาและทำความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของ คูมือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหชัดเจนกอน
ตัดสินใจลงทนุ และปฏิบัติตามเง่ือนไขการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางครบถวน 

2. บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพของตนเอง ใหเปนไปตามเงือ่นไขที่
กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

3. ดำเนินการคืนสิทธิประโยชนทางภาษีใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มกีารขายหนวยลงทุน หรือมีการลงทุนไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในการไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษีที่กำหนดไวในกฎหมายภาษีอากร 

3.   ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมี
ผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

4. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

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

5. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบรกิารของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจดัการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครัง้เกินความจำเปนเพ่ือใหกองทุนไดรบั
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

6. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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7. การดำรงความเพยีงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทนุซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตจุำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได 
โดยการคัดเลือกบรษิัทจัดการรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

8.  การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม 

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

(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืน  

9. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) 

ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนเงนิจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ได
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ตามสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือรวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติมตอไปใน
อนาคต 

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการดงัตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีระบบงานเพื่อแยกสวนของผูถือหนวยลงทุนที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกจากสวนของผูถือหนวย
ลงทนุทั่วไปของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(2)  จัดใหมีระบบงานในการจำแนกเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน แตละรายออกเปน 2 สวนดังนี้ 

(ก)  เงินสะสม 

(ข)  เงนิอื่นท่ีไมใชเงินสะสม 

(3)  จัดเก็บขอมูลของผูถือหนวยลงทุนเก่ียวกับอายุ และระยะเวลาการเปนสมาชกิหรอืการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ แลวแตกรณี เพื่อการนับอายุตอเนื่อง 

2. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใดไมประสงคจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหบริษัท
จัดการแจงขอมูลเก่ียวกับการเสียสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวทราบ 

3. ในกรณีผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางสวนไปยังกองทุนรวมอื่น ใหสามารถทำไดโดย
โอนเงนิสะสมและเงินอ่ืนที่ไมใชเงินสะสมในอัตราที่เทากัน  

4. ในการเปดเผยขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใหบริษัทจัดการระบุไวดวยวา มูลคาทรัพยสิน
สุทธิดังกลาวไดรวมเงินจากกองทนุสำรองเลี้ยงชีพไวดวย 

5. บริษัทจัดการจะไมนำขอมูลในสวนของเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปรวมคำนวณเปนขอมูลเงินลงทุนและภาพรวม
อุตสาหกรรมในธุรกิจกองทุนรวม 
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6. กรณีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบเงื่อนไขการไดรับสิทธิประยชนทางภาษีแลว ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนจะไม
สามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆเพ่ิมเติมจากการโอนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และ
นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) อาจมีคาใชจายแตกตางจากกองทุนรวมทั่วไปได  

7. กรณีการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)  จนเปนเหตุใหเกิน 1 ใน 
3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ผูถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิออกเสยีงไดเพียง 1 ใน 3 เทานั้น   

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื รวมถงึเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทัง้นี้ บริษทัจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

ในกรณีท่ีมีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมการการซื้อ/ขาย/ สับเปลี่ยน (โอนยาย) หนวยลงทุน ซึ่งเปน
สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแยกตางหาก โดยไม
รวมคำนวณในราคาขายหนวยลงทุน โดยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจใช
มูลคาหนวยลงทุนลาสุดของกองทุนนี้ในวันทำการกอนหนาวันสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในการคำนวณคาธรรมเนียม
ดังกลาว เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ชองทาง วิธีการการซื้อ/ขาย/ สับเปลี่ยน (โอนยาย) 
หนวยลงทุน และ/หรือรวมถึงบริการอื่นใดที่เกี่ยวของสำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF for PVD)   

โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบริการดังกลาว กอนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน รวมถึงเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

10. การทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลกูคา (Client Due 
Diligence: CDD) 

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

11.  ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูในบังคบัตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นติบิุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมถีิ่น
ที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎ
ดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาติอเมริกันและ
บุคคลทีม่ีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

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

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

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

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต
ขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

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

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนด
ไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ใน
กรณทีี่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีที่
ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนนิการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวใน
คำขอเปดบญัชี   
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(1)  ไมรบัคำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงนิลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงนิทีช่ำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทนุรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคล
ตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

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

12. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัท
จัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ
คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

13. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
ทั่วไป 

ในกรณีที่บรษิัทจัดการฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัตใิหจัดตัง้กองทุนรวมแบบเปนการทั่วไปและการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหาย
โดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน  บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาท
เขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

14. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามใน
ขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษทัจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                      -                 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 18,140,330.05        6.49                

หรือบริษัทเงินทนุเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถ -                      -                 

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                      -                 

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  

 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 18,140,330.05  
 

 
 
 
 
 
                
 

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 0.2877 

 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

อตัราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

สดัสวนเงินลงทุนข้ันสูงตอมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 0% NAV 
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มูลคาตามราคาตลาด %NAV

279,576,217.05 99.98

เงินฝากธนาคาร 18,140,330.05 6.49

หนวยลงทนุ 261,435,887.00 93.49

57,467.75 0.02

279,633,684.80 100มูลคาทรัพยสินสุทธิ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

รายละเอียดการลงทุน

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                                                      6.49 18,131,764.55 18,140,330.05  
                รวมเงินฝากธนาคาร 6.49 

 
18,140,330.05 

หนวยลงทุน 
    

           หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
   

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร โกรท                                 0.91 362,500.00 2,555,625.00  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค                                                   1.51 310,200.00 4,218,720.00  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย                                                     0.00 913,800.00 0.00  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท                                           13.51 2,862,300.00 37,782,360.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา อสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล                                     3.70 931,700.00 10,341,870.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท                                     10.55 1,595,300.00 29,513,050.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เคทีบีเอสที มกิซ ี                                0.24 74,800.00 676,940.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย อัลไล                                              2.07 770,600.00 5,779,500.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร                         2.29 621,000.00 6,396,300.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร                                 2.16 702,700.00 6,043,220.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล                     1.95 764,000.00 5,462,600.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ                             1.55 560,700.00 4,345,425.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินการบินกรุงเทพ                  3.32 900,600.00 9,276,180.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต                                              3.90 949,300.00 10,916,950.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 13.58 3,760,320.00 37,979,232.00 

รายงานสถานะการลงทนุ การกูยืม และการกอภาระผกูพัน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

ดับบลิวเอชเอ พรเีม่ียม โกรท                        
ทรสัตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี                             1.85 828,500.00 5,178,125.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชา 

ไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี ้                     

1.52 518,400.00 4,250,880.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชาอมตะซัมมิทโกรท               0.96 405,600.00 2,697,240.00  
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย  

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท        

3.92 922,100.00 10,972,990.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัยเพ่ือ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอ 

13.28 3,713,403.00 37,134,030.00 

 
ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยอิมแพ็คโกรท                                                     5.65 1,316,700.00 15,800,400.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   

 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล                                                          5.05 1,045,500.00 14,114,250.00  
                รวมหนวยลงทุน 93.49 

 
261,435,887.00 

รวมเงินลงทุน 99.98   279,576,217.05 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ 0.02   57,467.75 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 100   279,633,684.80 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลําดับ ช่ือหลกัทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท WHART 13.58

2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท LPF 13.51

3 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี FTREIT 13.28

4 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท CPNREIT 10.55

5 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท IMPACT 5.65

6 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 5.05

7 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท AIMIRT 3.92

8 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต INETREIT 3.90

9 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL 3.70

10 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินการบนิกรุงเทพ BAREIT 3.32
 

 
 
 

รายชื่อหุนท่ีลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
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รวบรวมขอมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

จำนวนผูถอืหนวย (ราย) สัดสวน(รอยละ) 

N/A N/A 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 


