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(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566) 
  
 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุนหากมีขอสงสัยหรอืตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)    : LH EQUITY DIVIDEND FUND  

ชื่อยอโครงการ     : LHEQD  

อายุโครงการ     : ไมกำหนด  

วันท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  : 31 กรกฎาคม 2555 

วันที่จดทะเบียน     : 27 กันยายน 2555 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน   : ทุกวันทำการ 

 
 
 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซือ้คืนหนวยลงทุน  

นโยบายการลงทุน 

กองทนุจะนำเงนิลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยจะเนน
ลงทุนในหุนท่ีมีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพยดังน้ี 

1. ประวัติการจายเงนิปนผลในอดตี ประมาณ 1-5 ปยอนหลัง และ 

2. ผลประกอบการในปจจุบันและในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโนมการเตบิโตของยอดขาย หรือรายได หรือกำไรและ 

3. แนวโนมการจายเงนิปนผลในอนาคต  

โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนใหสอดคลองตามเกณฑท่ีกำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพยที่ลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งวิเคราะหผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทท่ีลงทุน อยางนอยละป 1 ครั้ง 

สำหรับเงินทุนสวนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด      

กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) สัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade) 
และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความ
นาเช่ือถือต่ำกวาที่สามารถลงทนุได (non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นัน้ไดรบัการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
 

 

 

 

 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทนุ ชื่อยอ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมติั LHEQD-R 
เหมาะกับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากการขายคืน
หนวยลงทนุอัตโนมติั  

2. ชนิดจายเงินปนผล LHEQD-D 

เหมาะสำหรับผูลงทนุประเภทผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ   
ผูลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากเงิน
ปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตาม
เกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดสะสมมูลคา  LHEQD-A 
เหมาะสำหรับผูลงทนุประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรอื ผูลงทุนนติบุิคคล/
สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)  

4. ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส LHEQD-E 
เหมาะสำหรบัผูลงทุนที่ทำรายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของบรษิัท
จัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

 ผูงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีราคาหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุนปรับตัวสูงข้ึน และเปด
โอกาสใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผล
การดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงนิปนผล 
แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลน้ัน          

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

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเทาใด  

 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 1,000 ลานบาท    

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร  

 วันที่สิ้นสุดรอบปบัญขี : วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที ่31 สิงหาคม 2556 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

  1) ความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

     2) การขาดสภาพคลองของตราสาร 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
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(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดงักลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เร่ือง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โด
บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

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 กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใช
รายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งน้ี การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการ
กองทนุรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวน
บุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต
รวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคืนหนวย 
รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

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

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผูออกตราสาร อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงนิของผูออก
ตราสารที่ไดรับผลกระทบจากความสามารถทำกำไรของบรษิัท รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจายเงินปน
ผลของผูออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่ลงทุน โดยการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลการ

ดำเนินงานหรอืฐานะการเงินของบริษัทผูออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ

บริษัทผูออกตราสารอยางใกลชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูออก

ตราสารอยางมีนัยสำคัญก็พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

ไดแก ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยไดตามท่ีกำหนดหรือชำระไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น จะสงผลใหตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลคาลดลงอยางมาก 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร และ

ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ  

ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) 

เปนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถจะควบคุมได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะจัดใหมีเครื่องมือสำหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเน่ืองมาจาก

ปจจัยตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

ดวยสภาพและขนาดของตลาดหุนของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนตลาดที่กำลังพัฒนา หุนตางๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพ
คลอง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณนอย ซึ่งอาจขายตราสารไมไดในชวงเวลาที่ตองการหรอือาจ
ไมไดราคาตามทีค่าดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภท

ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะข้ึนอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน

สูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคาทรัพยสิน
สุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียมการซื้อขาย
หนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

2) การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวย
ลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension 
of dealings)  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทนุอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่เก่ียวของใน
ขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณาแลวากองทุน
รวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิไมใชเคร่ืองมือบริหารและจัดการความเส่ียงสภาพดานคลองกับชนดิหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนด
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล 
(side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของ
กองทุนภายหลังจากน้ี บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลกองทนุรวม และ/หรอืผานทางชองทางอ่ืนที่บรษิัทจัดการกำหนด 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เคร่ืองมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทนุในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

 

 

เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

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

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและคาใชจาย
จากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือ
ภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของ
กองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูล
ประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพ่ือให
สามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปจจัย
เก่ียวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินท่ีลงทุน 
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาท่ีสามารถทำไดเพื่อให
สามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีทีเ่ปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายใตสถานการณ 
และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

ขอสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

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

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคาซื้อหนวยลงทุนท่ีชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มีการใช
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  แมหาก
ภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวย
ลงทุนท่ีชำระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรบัการจัดสรรหนวยลงทุน   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครือ่งมือนี้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัท
จัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก
มูลคาการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคนืหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
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2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือหนวย
ลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

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

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน และ/
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทนุได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทาง
เว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรอืในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมอื Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได
จาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและ
หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side 
pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี ้

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

3.  การไมขายหรือไม รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษทัจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณเีกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตอุื่นใดดงัตอไปนี้ ซึง่ไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจรงิดังนี้ 

(ก) บริษทัจดัการกองทนุรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

(1) การกระทำที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวา
จะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสำคัญ 

2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดำรงเงินกองทนุของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการ
เปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

หมายเหตุ บรษิทัจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามประกาศซึ่ง
บรษิัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวย
ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสินนั้นได 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
 

 

1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ

เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคนืเต็มจำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ได

รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่

เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม แลวดวยความ

ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และ 

ไมทำใหผูอืน่สำคัญผิด 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 
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4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

เพือ่ใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทนุสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่www.lhfund.co.th 

 

 

 

 เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธ ิ

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวย
ลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บรษิัทจัดการกำหนด 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนทีป่ระสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผูโอนและผูรับโอน และย่ืนคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
ในกรณีทีผู่รบัโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนด
ไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสอืชี้ชวนสวนขอมูลโครงการเรื่อง “คาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทกึขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและผูรับโอน
หนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ ท้ังนี้ ผูรับโอน
หนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว 

 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกำกับภาษี” ทกุครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทนุภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในชวงการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลกัฐานตาง ๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนบัสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคนืเปนผูมอบใหแลวแตกรณี หรือชองทางอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทนุของผูสั่งซือ้หนวยลงทนุในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง ไดท่ี www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธีรองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศพัท 02-286-3484  

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

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

 นโยบายการระงับขอพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอ
พิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนญุาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงท่ีอยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรพัย 
 

 

 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 18 ตุลาคม  2565 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหารจัดการ
ของบริษัททั้งหมด 64 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทนุรวมเทากับ 59,856,408,078.39 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

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

รายชื่อผูบริหาร 

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

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรกัษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายอานภุาพ  โฉมศร ี กรรมการ  

4. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม กรรมการ  

5. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
6. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ   กรรมการ 
7. นายจิตติพงศ มีเพียร    กรรมการ 
 
 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง

หนาท่ีความรับผดิชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

รายชื่อผูจดัการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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

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

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการ
ลงทุน  
-กรรมการบรหิารและประธานเจาหนาที่
ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจาหนาที่บรหิาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คุณพิพัฒน  
พิศณวุงรกัษ  

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

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

-รองกรรมการผูอำนวยการ สายการลงทุน 
(CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝายจัดการลงทุน, 
(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)  
-ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้  

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรติ
นยิมอันดับ 1 
-ผาน CISA ระดบั II 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

คุณภคสนุาท  
จิตมั่นชัยธรรม 

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

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

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศ   
-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายจัดการลงทุน  
-ผูอำนวยการฝาย ฝายจัดสรรสินทรพัย
และกลยุทธการลงทุน  
-หัวหนาสวน ฝายการลงทุนตราสารทุน  

คุณพรเพญ็  
ชุลีประเสริฐ 

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

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

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

คุณสมประสงค แซจิว -ปรญิญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี สาขา การเงนิ 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตนิิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดบั l 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-นักวิเคราะห 

คุณพลสินธุ  
กิจมั่นถาวร 

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

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทนุ ฝายธุรกิจ
ตลาดทุน 

คุณจิตตพิงศ มีเพียร -ป.โท (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 
การเงินและการลงทุน, University 
of Strathclyde,  
-ป.ตร ีวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดบั I 

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

-ผูจัดการกองทุน 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและบริหาร
สินทรัพย 

คุณพัชสกันณ  
ธนวรกิจสกุล 

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

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

-ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุนตราสาร
หนี ้
-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงิน 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

 

 

 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 
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1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแก: 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรพัย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    -   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับแตงตั้ง (ถามี) 

2)  นายทะเบียนหนวยลงทุน  

บรษิทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

3)  ผูดูแลผลประโยชน*   

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทนุดวย)  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนี ้ 

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเตมิไดทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรือ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกดัอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกดัอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือขอ 2.1  ไมเกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากที่ผูรบัฝากหรอืผูออก 
ตราสารมลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารทีรั่ฐบาลเปน
ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทนุในตางประเทศ
หรอืผูมภีาระผูกพันมภีูมลิำเนาอยูตางประเทศ โดย
เลือกใช credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ ไมเกินอตัราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        

5 .2.3   ในกรณี ท่ี เป นตราสารที่ มี กำหนดวันชำระหนี้  ≤ 397 วั น     
นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันที่
ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

(1) 10% หรือ 

(2) นำ้หนักของตราสารที่ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรัพยสินดังนี ้

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย
สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรอืของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดำเนินการแกไขเหตุทีอ่าจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซือ้ขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดงักลาวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบรษิัทท่ีอยูระหวางดำเนินการ
แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ) 

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

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

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังนี ้        

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ตางประเทศ หรอืผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยูในระดบั investment grade 

6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือ 

ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มกีำหนดวันชำระหนี้ ≤ 
397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมได มลัีกษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ี
ประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมี
ลักษณะทำนองเดยีวกับบุคคล ตาม
ขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีทีเ่ปนตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต
วันที่ลงทนุ ตองขึ้นทะเบียนหรอือยูในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผู
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดงักลาวที่อยูระหวาง
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

ดำเนินการแกไขเหตุที่อาจทำใหมกีารเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุน
ในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ
เชา แลวแตกรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี
สำนักงานกำหนด 

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

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษิัทดังกลาว  

 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูง

กวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินทีล่งทุนในbenchmark + 

10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเปนทรัพยสนิดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู

ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 

เวนแตเปน MF ที่มอีายุโครงการ < 1 ป  

  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ท่ีอายกุองทุน  

  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี ้เฉพาะ MF ที่มี 

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

2 

  

ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี

การรับโอนสิทธิเรยีกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แต

ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา

ดวยการขออนญุาต และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน  

12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ

ลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณ

ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา

สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ

ครบถวนดังนี้ 

5.1  มี ลั กษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :       

อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการ

ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single entity 

limit) 

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

ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 หนวย CIS ไมเกิน 20% 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ product limit 

 

สวนที ่4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีสวนไดเสยีในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดยีวกันตองมีจำนวนหุนของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*ของผูออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหมกอน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. 
อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินน้ันจะตองเปน
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน  

ขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** 
ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอนีข้องผูออกรายน้ันเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืน
แบบ filing ในลักษณ ะเปนโครงการ (bond issuance program) ให
พิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารท่ีออกใหมและมี 
credit rating อยู ในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี credit 
rating ให บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปน
รายครั้ง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพจิารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงนิตางประเทศทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) 

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

   กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนทีม่ีลักษณะครบถวนดังนี ้ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial 
Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเตมิ 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ 
รอยละของมลูคาซื้อขายตอป 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจริง 
ป 2565 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
       (Front-end-fee) ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

1.2 คาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
    (Back-end fee) 0.38 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

1.3 คาธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
     (Switching fee) 
     คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นเขา 
     คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นออก 

 

ไมม ี

0.38 

 

ไมม ี

ยกเวน 

 

ไมม ี

ยกเวน 

 

ไมม ี

ยกเวน 

1.4 คาธรรมเนยีมการโอนหนวยลงทุน  อัตราตามท่ีนาย
ทะเบียนเรียกเก็บ 

200 บาท        
ตอรายการ 

200 บาท      
ตอรายการ 

200 บาท      
ตอรายการ 

หมายเหตุ : 1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน (ถามี) 
   2) อาจเรยีกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
   3) กรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทุน บรษัิทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนสำหรับการ 

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบรษัิทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราทีบ่ริษัทจัดการกำหนด 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
 
 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถงึวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

หมายเหตุ :  1) คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) แตยังไมรวมคา 
นายหนาซื้อ ขายหลักทรัพยและคาธรรมเนยีมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

     2) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจายเงินปนผลและชนิดชองทาง
อิเล็กทรอนิกสไมเกินรอยละ 0.94 ชนิดสะสมมูลคา ไมเกินรอยละ 0.81 

    3) คาธรรมเนียมคาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอป ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 
 

 

 นโยบายการจายเงินปนผล  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHEQD-R ไมจาย แตจะมีการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ

2. LHEQD-D จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

3. LHEQD-A ไมจาย  

4. LHEQD-E ไมจาย 

1. หลกัเกณฑการจายเงินปนผล : 

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงนิปนผลดังกลาวจะตองไมทำ
ใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น 

2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร 

บรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนในอนาคต 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจายเงิน
ปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงนิปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวยวิธีการที่เหมาะสม
ดังตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชือ่อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรบัการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงนิปนผล ดวยวิธีการท่ีตางกันสำหรับ
หนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอน
ดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุน
เปดนัน้  
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 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 ดัชนชีี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใต
กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการ
เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทนุได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดงักลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทนุสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

 การเสนอขายหนวยลงทุน  

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHEQD-R มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

2. LHEQD-D มูลคาขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครัง้แรก ไมกำหนด 

3. LHEQD-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

4. LHEQD-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป   

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHEQD-R มูลคาขัน้ตำ่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

2. LHEQD-D มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

3. LHEQD-A มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

4. LHEQD-E มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 

 ชวงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปดรับคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุน) เวลา 8.30 – 15.30 น.   
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 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเปน 
เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันท่ีตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายใน
นาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบน
ดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

หมายเหตุ :  

(สำหรับหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส)  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน  : ทุกวันทำการผานระบบ LHFUND ONLINE 

การลงทุนในหนวยลงทุนชนดิชองทางอิเล็กทรอนกิส เฉพาะลูกคาที่ทำรายการผานระบบ LHFund Online เทานั้น  

โดยจำกัดการลงทุนสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท ของมูลคาคงเหลือ (Outstanding Balance) 

ตัวอยางการทำรายการซ้ือ  

วันท่ี 1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 1,800,000 บาท  

วันท่ี 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน ทำใหมูลคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เปน 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยจะไม
สามารถลงทุนเพิม่ในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสได เนื่องจากมูลคาคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท  

วันท่ี 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ LHFund Online มูลคา 1,000,000 บาท 
ทำใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติมไดอีก 
900,000 บาท  

อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลคาสวนที่ เกิน 2,000,000 บาท  
นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอ่ืนเพิ่มเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน (การสงคำสั่งขาย
คืนสามารถทำรายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

2) รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ 
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคำขอเปดบัญชี
กองทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเริ่มทำ
การของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย ณ บริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนแตละราย โดยกรอกใบคำสั่งซือ้ใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหนวย
ลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการขายหนวยลงทุนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัด
จากวันจดทะเบียนกองทนุรวม 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถามี) 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี เปนไปเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ราคาสั่งซื้อหนวยลงทนุ 

ผูสนใจลงทนุสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการขายหนวยลงทุนน้ัน             

การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน
แลว ในกรณีทีจ่ำนวนเงนิที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรบัชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย
ลงทุนใหตามจำนวนเงินท่ีไดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่
ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับ
การสัง่ซื้อและเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร 
บรษิัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทนุที่สั่งซื้อใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนในกรณีท่ีมีผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนเกินกวาจำนวนหนวย
ลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเกินจำนวนหนวยลงทุนของ
โครงการ แมวาจะยังไมสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงไว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 

(2) ในกรณีที่บริษทัจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 การสั่งซื้อหนวยลงทุน : 

ไมตองแจงลวงหนา 

3) การรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน  

ชื่อยอ รายละเอียด 
1. LHEQD-R มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
2. LHEQD-D มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
3. LHEQD-A มูลคาข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
4. LHEQD-E มูลคาขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน   

ชื่อยอ รายละเอียด 
1. LHEQD-R จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
2. LHEQD-D จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
3. LHEQD-A จำนวนหนวยลงทุนข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
4. LHEQD-E จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
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มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHEQD-R มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

2. LHEQD-D มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไมกำหนด 

3. LHEQD-A มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

4. LHEQD-E มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไมกำหนด 

จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

ชื่อยอ รายละเอียด 

1. LHEQD-R จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ ไมกำหนด 

2. LHEQD-D จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

3. LHEQD-A จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

4. LHEQD-E จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไมกำหนด 

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- บรษิทัจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

รายละเอยีดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะเริ่มรบัซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

วิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกต ิ

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมติั  

รายละเอยีดวิธีการรับซื้อคนืหนวยลงทุนเพิ่มเติม   

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนอตัโนมัติ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ :  ม ี

ชนิดจายเงนิปนผล   : ไมม ี

ชนิดสะสมมลูคา   : ไมม ี

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนกิส  : ไมม ี

หลักเกณฑการรับซื้อคนืหนวยลงทุนอตัโนมัติ : 

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตไิมเกินปละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแตกรณี 

2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิข้ึนอยูกับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
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 วิธกีารรับซื้อคืนหนวยลงทุนอตัโนมัติ 

1. บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุนและมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืน
หนวยลงทนุอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาว จะ
มีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลดลง 

 2.    บรษิทัจัดการจะดำเนินการรับซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนที่มีรายชื่ออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุน ของวันที่รับซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัตินั้น โดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนจากกำไรสะสม หรือ
กำไรสุทธิในงวดบัญชีทีจ่ะจายเงินคารับซือ้คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติแลวแตกรณี 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนที่มีรายช่ืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนจำนวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตอจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนเกณฑในการคำนวณ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับเงินตามมลูคาหนวยลงทุนอันเนือ่งมาจากมูลคาหนวยลงทุนนั้น อาจจะตองถูกหักดวยคาใชจายที่
เกิดขึ้น เชน คาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกลาว เปนตน โดยบริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติดังกลาว ไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน โดยจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาด
เงิน ที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ จะคำนวณโดยราคาหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน ภายใน 5 วันทำการถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

ในวันทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผูถือหนวยลงทุนที่ยงัมิไดเปดบัญชีกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน บริษัท
จัดการจะดำเนินการเปดบัญชีกองทุนดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดใหความยินยอมในการ
ดำเนินการดังกลาวแลว 

3. บรษิัทจัดการจะลดจำนวนหนวยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตินัน้ 

4. บริษัทจัดการจะใชรายชื่อผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว โดยจะปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อพักการโอนหนวยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวในวันทำการขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ  

กรณีรับซือ้คนืปกติ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ :   ม ี

ชนิดจายเงินปนผล   :   มี 

ชนิดสะสมมูลคา   :   มี 

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส  : มี  

การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืปกติ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทำการ  
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งในการขายคืนหนวยลงทุนไดตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืนซึ่งเปนไปตามรายละเอียด 
ในโครงการ  

(3) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวน
หนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ที่รับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไวเปนหลกัฐาน 
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ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสัง่ขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคนืหนวย
ลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคำขอใช
บริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข  
และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความ
ขัดของของระบบ 

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถาม)ี ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนัน้ 

(5) บรษิทัจัดการจะแจงตอนายทะเบยีนหนวยลงทุนใหทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวย
ลงทนุ หากถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทนุดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสง
ใหผูถือหนวยลงทนุภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทนุไดทำการบันทึกรายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ  
“การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผูถือ
หนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(8) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซือ้คืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวนัทำการซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน) 

(1)  ผูถือหนวยลงทุนที่ไดกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใชบริการผานระบบโทรศพัทแลว ตองการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบ
โทรศัพทจะตองสั่งขายคืน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืน
หนวยลงทุน ตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุไวในเอกสารประกอบการใชบริการผานระบบโทรศัพทใหครบถวน โดยบรษิัทจัดการ
จะโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในแบบคำขอใชบริการผานระบบโทรศัพท 
ภายในเวลา 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ผานระบบโทรศัพทไดเมื่อบริษัทจัดการไดออกเลขรหัสประจำตัวใหแลวเทานั้น 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืน
หนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคที่จะขายคนืหนวยลงทุนท้ังหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศพัท ตามวัน เวลา ที่กำหนดไวของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่
คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น  เปนเกณฑในการคำนวณ และเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
สำหรับการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ผานชองทางตางๆ ที่บริษัทใหบริการไวหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด บริษัท
จัดการจะทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทนุตามคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้นในวันทำการซื้อขายถัดไป อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการ
อาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานชองทางตางๆ โดยจะประกาศใหผูถือหนวยลงทนุทราบ 
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(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาว และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนทาง
ไปรษณียภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการสั่งขายหนวยลงทุนนั้น โดยจะใชหลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการ
เทานั้นเปนหลักฐานในการทำรายการที่ถูกตองและใชอางอิงได 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(4) ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดทำรายการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทแลวจะเพิกถอนการสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ไมได 

(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดสั่งขายคนืหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพท และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคนืหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบรษิัทจัดการตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่ง
ซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนไดในระหวางวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใดที่
บรษิัทจัดการ 

 ทั้งนี ้การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรบัการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(6) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวนัทำการรับซื้อคืนหนวยลงทนุจำนวนนั้น 

การรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออเิล็กทรอนิกส (Internet) (บริษทัจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบรกิารและเมื่อไดรบั
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน) 

(1) ผูถือหนวยลงทนุที่ตองการสั่งขายคืนหนวยลงทนุผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) จะตองทำการเปดบัญชีการขอใชบริการ
ผาน Internet ตามข้ันตอนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผูลงทุนจะสามารถใชบริการผาน Internet ไดตอเมื่อไดรับการอนุมัติการ
เปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนและไดรับรหัสผานจากบริษัทจัดการแลวเทานั้น 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ตามวัน เวลา ที่กำหนดไวของบริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งจะใช
มูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น  เปนเกณฑในการคำนวณ และเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว สำหรับการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ผานชองทางตางๆ ที่บริษัทใหบริการไวหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อ
ขายใด บริษัทจัดการจะทำรายการรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้นในวันทำการซื้อขายถัดไป อยางไรก็ตาม 
บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานชองทางตางๆ โดยจะประกาศใหผูถือหนวย
ลงทนุทราบ 

(3)  ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุน
ตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยมลูคาของการสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละครั้งจะตองไมเกิน 10,000,000 บาท หรือ
มูลคาอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยประกาศทาง เว็บไซตของบริษัท
จัดการ ทัง้นี ้ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน 

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คืนหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรอืมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนยีมการรับซือ้คืน
หนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนัน้ 

(5) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน หากถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสง
ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนน้ัน ๆ 

ทั้งน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 
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(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวัน
ถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี 

(7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนไดในระหวางวันทำการใดที่
บรษิัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 

(8) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวนัทำการรับซือ้คืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

การรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการ
อำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

ระยะเวลาในการรับซื้อคนืหนวยลงทุน :  ทุกวันทำการ 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนอัตโนมัติ :   ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

โดยบริษัทจัดการจะประกาศชวงเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ เพื่อแจงใหผูถือหนวย
ลงทนุทราบตอไป 

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ  :  ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืนลวงหนาและหลักฐานการ
ขายคนืลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคนืหนวยลงทุนผานชองทางตางๆ โดยจะประกาศให 
ผูถือหนวยลงทุนทราบ 

การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทนุ ไมตองแจงลวงหนา 

รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิม่เติม 

กรณรีบัซือ้คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ไมตองแจง 

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ : ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืนลวงหนาและหลักฐานการขาย
คืนลวงหนา ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนปกติ โดยบริษัทจัดการจะ
รับซื้อคืนตามราคาหนวยลงทุนทีค่ำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนน้ัน  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความ
ประสงคไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคำสั่งขาย  

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขที่บัญช ี(ในกรณีที่มีความประสงคจะ
รับเงนิคืนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล หรือการรับเงินคาขายคนืหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชี)  

หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุโดยการชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทนุและสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือ
ดำเนนิการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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หากเปนบัญชีธนาคารที่เปดในเขตตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชเปนบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/ผลประโยชนอ่ืนๆ 
ได 11 ธนาคารเทาน้ัน ไดแก  

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)   

นอกเหนือจาก 11 ธนาคารที่กลาวมาขางตนนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการ
ชำระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือนำเงินดังกลาวเขาบัญชี
เงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรบัภาระคาธรรมเนียมในการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (ถามี) เขาบัญชีของผูถือ
หนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกำหนด โดยตัดจายจากจำนวนเงินที่จะโอนเขาบัญชีนั้นๆ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบ โดยจะติด
ประกาศแจงใหทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

4) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

 ชองทางการสบัเปลีย่นหนวยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืนๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งมาจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดลวงหนา 7 วัน กอนวันเปดใหบริการ ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ผูถอืหนวยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนชนดิของหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได  

 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทนุกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมาจากกองทุนอ่ืนภายใตการบริหารของบริษัทจัดการในชวงระยะเวลาเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรกตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนืปกติ 
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- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ สามารถ
ขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำขอเปดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม) คำสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนได โดยการกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) พรอมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
เมือ่บริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเวนขอกำหนดเรื่องมูลคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
เปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปด
บัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอืน่) 

 วิธีการ วันเวลา และราคาสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

วิธีการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

- กรณีอัตโนมัติ 

ในกรณีท่ีไดรบัเงินจากการรับซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะดำเนนิการนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตขิองกองทุน
ทั้งหมด เพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน เมื่อไดรับเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

 

- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) (ผูถือ
หนวยลงทุนสามารถขอรับไดท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืน ที่บริษัท
จัดการอาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต) พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดท่ี
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนตนทางนี้ ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณีอัตโนมัติ  

สอดคลองกับเงื่อนไขของกองทนุเปดอ่ืนที่เปนกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนน้ี สามารถ
ขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดที่ที่ทำการทุกแหง
ของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืน ที่บริษัทจัดการอาจแจงเพิ่มเติมใน
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อนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการกำหนด (ถามี) พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเวนขอกำหนดเรื่องมูลคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
เปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเปด
บัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน) 

 วันและเวลาในการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

- กรณอีัตโนมัติ 

สอดคลองกับเงื่อนไข วันและเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดตนทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปดอื่นท่ีเปนกองทุนเปด
ปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนาและหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ลวงหนาซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบรษัิทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
ปกต ิ

บริษัทจัดการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการที่บริษัทจัดการไมได
รับผลกระทบจากการรับชำระคาซือ้ขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

- กรณอีัตโนมัติ 

สอดคลองกับเงื่อนไขของกองทุนเปดอ่ืนที่เปนกองทุนเปดตนทาง และเง่ือนไข วันและเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนเปด
ปลายทาง 

- กรณีปกติ 

ผูสนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขวันเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. 

บรษิัทจัดการกำหนดใหวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการของธนาคารพาณิชยไทย และวันทำการที่บริษัทจัดการไมได
รับผลกระทบจากการรับชำระคาซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(ถามี) 
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 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณกีองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ ที่บริษัท
จัดการไดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) ที่สมบูรณ และไดทำรายการสับเปลี่ยนเรียบรอยแลว 
หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ราคาขายหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหนวยลงทุนท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการ ของวันกอนวันท่ี
กองทุนจะไดรับชำระเงินคาซื้อหนวยลงทนุจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณทีี่กองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุน
สูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ (ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทนุ ไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือคาธรรมเนียม
ที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เชน การเพ่ิมเติมวิธีการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทนุดังตอไปนี้ 

1.1 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การบริการธุรกรรมที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมดหรือบางสวน เชน 

- การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเครื่องถอนเงนิอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถามี) 

- บริการธนาคารทางโทรศพัท (telebanking) (ถามี) 

- อินเทอรเนต็ (Internet) (ถามี) 

- สื่ออ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน หรอืที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต 

โดยการใหบริการดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

1.2 การสับเปลีย่นหนวยลงทุนวิธีการอ่ืน ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหทำได 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพ่ือ
ประโยชนแกกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว ลวงหนา 30 วัน กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชในการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 



-33- 

ขอกำหนดอื่น ๆ 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือ
หนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน” หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี) หรือ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำใหเกิดความ
เสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว  
มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีที่
สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด 
ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตางๆ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย  ทั้งนี้การแกไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทำได  

3.  การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำดวย
ความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยทีอ่าจมไีวไดของกองทนุรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจดัการอาจกูยืมเงนิหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การดำรงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมาก
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ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมี
เหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

6. การบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่บริษัท
จัดการกำหนด และเปนไปตามหลกัเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปน
การแกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

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

บริษัทจดัการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บรษิัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติม
จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เก่ียวของ หรือเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำ
ความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน 
หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบ
ลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัตขิองกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้ง
การเปดบัญชีเพ่ือใชบริการใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการ
ดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตอง
เสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถงึหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

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

 



-35- 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงนิจากการขายทรัพยสินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงนิลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป  พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับ
ฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุน
รวมทีเ่ปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบรษิัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได และ/
หรอืดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บรษิัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรบัฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ของสหรัฐอเมรกิา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรอืเงินปนผลที่ไดรบั เปนตน)ที่มีอยูใน
บัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรอืการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึง
นำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพือ่เปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทนุหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดำเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรบัคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดงักลาว 

(2)  ระงบัหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศ
ไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรอืลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น 
หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 
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การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพื่อ
หลีกเลีย่งมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ
อันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือก
ดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

9. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดที่ ประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่ บริษัทจัดการไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามที ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการ
รายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยลงทุนที จำหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 
15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ทัง้นี้ หากมีเหตุจำเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดโดยการคัดเลือกบรษิัทจัดการกองทนุรวมรายใหมจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทนุเปน
สำคัญ และในกรณีที มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
หากบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาที กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

10. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติให
เปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมอีำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทนุในหนวยลงทนุของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ 
ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวน
หนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทนุรวม 
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กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ                                  -              -   

(ข) ตราสารท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย 17,784,767.92  7.68  

  หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/สั่งจาย/รับอาวัล/ค้ำประกัน     

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ                                  -              -   

  ลงทุนได (Investment grade)     

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ำกวาอันดับที่                                  -              -   

  สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating     

 
สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 0% NAV 
                   
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม 

   ความนาเชื่อถือ ราคาตลาด 

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) AA+(FITCH) 17,784,767.92 

  
 
 
 
 
 
 
                                    
 

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล 6.3451 

 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                      

มูลคา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลคา ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 231,011,035.32 99.74 

 เงนิฝากธนาคาร 17,784,767.92 7.68 

 หุนสามญั 213,226,267.40 92.07 

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ 591,843.49 0.26 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 231,602,878.81 100 

 
 

 
 

 
 

รายละเอยีด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                        7.68 17,777,996.87 17,784,767.92 

 
                รวมเงินฝากธนาคาร 7.68 

 
17,784,767.92 

หุนสามัญ 
    

           หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ 
   

 
บรษิัท ด ิเอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                               0.45 286,500.00 1,037,130.00 

 
บรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                               1.74 94,500.00 4,039,875.00 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                                                      1.01 572,900.00 2,337,432.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บรษิัท กรุงเทพดุสติเวชการ จำกัด(มหาชน)                                                              3.37 266,700.00 7,800,975.00 

 
บรษิัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)                                                            0.44 54,800.00 1,024,760.00 

 
บรษิัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                                                           1.37 14,700.00 3,175,200.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บรษิัท อาฟเตอร ย ูจำกัด (มหาชน)                                            0.50 114,800.00 1,148,000.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บรษิัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                                 5.57 177,400.00 12,905,850.00 

 
บรษิัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                                                              0.71 580,700.00 1,649,188.00 

           หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลักทรพัย 
   

 
บรษิัท เงนิติดลอ จำกัด (มหาชน)                                                    0.48 38,600.00 1,109,750.00 

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผกูพัน 

มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย  
มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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รายละเอยีด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)                 0.58 17,300.00 1,349,400.00 
 

บรษิัท เอเซียเสรมิกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                   0.59 38,100.00 1,362,075.00 
 

บรษิัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)                1.29 162,400.00 2,988,160.00 

           หมวดธุรกิจทรัพยากร 
   

 
บรษิัท เสริมสราง พาวเวอร คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)                  0.48 115,100.00 1,104,960.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลย ี
   

 
บรษิัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                             0.48 19,300.00 1,114,575.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
บรษิัท เจ มารท จำกัด (มหาชน)                                                                       0.50 22,300.00 1,159,600.00 

 
บรษิัท ทร ูคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                            0.75 382,600.00 1,744,656.00 

 
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)                                                 0.51 27,300.00 1,173,900.00 

 
บรษิัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกดั (มหาชน)                            3.82 46,100.00 8,851,200.00  

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                         3.66 61,800.00 8,466,600.00 

 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                     1.73 236,700.00 4,000,230.00 

 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                        5.16 77,800.00 11,942,300.00 

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                          4.79 100,450.00 11,099,725.00 

 
บรษิัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                             0.55 995,600.00 1,264,412.00 

           หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร 
   

 
บรษิัท จีเอฟพีท ีจำกัด (มหาชน)                                                  2.18 300,600.00 5,050,080.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บรษิัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                 1.17 277,300.00 2,717,540.00 

           หมวดธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต 
   

 
บรษิัท กรุงเทพประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)                                                             2.77 180,600.00 6,411,300.00 

           หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 
   

 
บรษิัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)                5.01 226,200.00 11,592,750.00 

 
บรษิัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                                           1.06 40,600.00 2,466,450.00 

 
บรษิัท บางจากคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                             1.23 80,900.00 2,851,725.00 

 
บรษิัท บานป ูจำกัด (มหาชน)                                                    3.47 554,600.00 8,041,700.00 

 
บรษิัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                                               0.51 31,700.00 1,172,900.00 

 
บรษิัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)               6.48 89,100.00 15,013,350.00 

 
บรษิัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                                                               1.54 41,800.00 3,563,450.00 

 
บรษิัท พีทีจ ีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                                         1.09 164,500.00 2,516,850.00 

 
บรษิัท ราช กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                      1.03 54,300.00 2,389,200.00 

 
บรษิัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)                                   1.69 163,900.00 3,917,210.00 

 
บรษิัท สตาร ปโตรเลียม รไีฟนนิ่ง จำกดั (มหาชน)                                                    1.31 234,700.00 3,027,630.00  

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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รายละเอยีด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   
 

บรษิัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                                                                     0.63 89,200.00 1,453,960.00 
 

บรษิัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                                                   1.51 50,500.00 3,497,125.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
   

 
บรษิัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                         1.35 90,600.00 3,125,700.00 

 
บรษิัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                       0.20 9,900.00 462,825.00 

 
บรษิัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)                                                                     6.89 259,400.00 15,953,100.00 

 
บรษิัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                        1.81 103,300.00 4,183,650.00 

 
บรษิัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                                                               1.52 179,200.00 3,512,320.00 

 
บรษิัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)                                     1.89 315,400.00 4,384,060.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ 
   

 
บรษิัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                 1.12 398,780.00 2,595,454.40 

 
บรษิัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)                               0.56 69,600.00 1,294,560.00  

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   

 
บรษิัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                                        0.71 214,000.00 1,647,800.00 

 
บรษิัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน)                                  2.82 199,500.00 6,533,625.00 

 
                รวมหุนสามัญ 92.07 

 
213,226,267.40 

รวมเงินลงทุน 99.74   231,011,035.32 

  รายการคางจายหรือหน้ีสินอืน่ ๆ 0.26   591,843.49 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100   231,602,878.81 

 
 

                   

 

ลำดับ ชื่อหลักทรัพย ชื่อยอ รอยละของเงินลงทนุ 

1 บริษัท ซี.พี.ออลล  จำกัด (มหาชน) CPALL 6.89 

2 บริษัท ปตท. สำรวจและผลติปโตรเลยีม จำกัด (มหาชน) PTTEP 6.48 

3 บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกดั (มหาชน) AOT 5.57 

4 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK 5.16 

5 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดเีวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) GULF 5.01 

6 ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) SCB 4.79 

7 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ADVANC 3.82 

8 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL 3.66 

9 บรษิัท บานปู จำกัด (มหาชน) BANPU 3.47 

10 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS 3.37 

 

 

รายชื่อหุนที่ลงทุน 10 อันดับแรก พรอมสัดสวนการลงทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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  ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
 
-     เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนนิงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล ชนิดสะสมมูลคา 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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  ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
-     เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล ชนิดจายเงินปนผล 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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     ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565 
 
-     เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล ชนิดรับซื้อคนืหนวยลงทนุอตัโนมัติ 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 



-44- 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
     

 
     ขอมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล ชนิดชองทางอิเลก็ทรอนิกส 

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

1 62.0373  

 
 

 

 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วันที ่31 สงิหาคม 2565 

 

รวบรวมขอมลู วันที่ 31 สิงหาคม 2565 


