
 

 

 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563) 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หำกมีข้อสงสยัหรือต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 
LH INDIA-E Fund 

(LHINDIA-E) 
 



 

 

 

 

ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E  

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH INDIA-E Fund 

ช่ือยอ่      : LHINDIA-E 

อำยโุครงกำร     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 8 พฤศจกิำยน 2560 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 14 ธนัวำคม 2560 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 



 

 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 
 
Q:   นโยบำยกำรลงทุน 
A:  1 กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศ

ทัว่โลก ทีม่นีโยบำยเน้นลงทุนในตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนในประเทศอนิเดยี โดยมมีูลค่ำกำรลงทุนสุทธ ิ(net 
exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศที่มีลักษณะ
ดงักล่ำว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 

ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุน
รวมอทีเีอฟต่ำงประเทศอย่ำงน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งสดัส่วนกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟต่ำงประเทศ จะ
ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ตำมสภำวะกำรลงทุนหรอืกำรคำดกำรณ์สภำวะกำรลงทุนในแต่ละ
ขณะ  

2 ส่วนทีเ่หลอือำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยอำจลงทุนในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งทุน ตรำ
สำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผล
โดยวธิอีื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำง ตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 

กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศทีก่องทุนลงทุน อำจลงทุนในสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management)  เช่น 
กำรท ำสญัญำฟิวเจอรส์ และ/หรอืสญัญำออปชัน่ และ/หรอืสญัญำฟอรเ์วริด์ และ/หรอืสญัญำสวอป ทีอ่ำ้งองิกบั
หลกัทรพัย์ หรอืตวัแปรอ้ำงองิทีก่องทุนต่ำงประเทศลงทุน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อท ำใหก้องทุนต่ำงประเทศ
สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัดชันีอำ้งองิ ดงันัน้ กองทุนรวมต่ำงประเทศ  และ/หรอืกองทุนรวมอทีี
เอฟต่ำงประเทศทีก่องทุนลงทุนจงึมคีวำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น นอกจำกนี้ กองทุนรวมต่ำงประเทศ 
และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศทีก่องทุนลงทุน อำจไม่ไดใ้ชเ้ครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศนัน้  อำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสกุลเงนิของประเทศทีก่องทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวม
อทีเีอฟต่ำงประเทศไปลงทุน 

ทัง้นี้ ในกำรลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วั
ตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และ/หรอืตรำสำรทีไ่ม่ไดร้บั
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำร และ/หรอืทีผู่อ้อกตรำสำร (Unrated) และ/หรอืหลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีำร
ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  

กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึง่พจิำรณำจำกสภำวะของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี้ กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรม
กำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน  



 

lending) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

 
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
 ผู้ลงทุนมโีอกำสที่จะได้รบัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิม่ขึ้น ในกรณีที่รำคำหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุนปรบัตวั
สงูขึน้ และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจำ่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธใิน
งวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหก้องทุนรวมมผีลขำดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด และ
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 

 

 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่?  อย่ำงไร?  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 2,000 ลำ้นบำท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลำ

เท่ำใด 

A:   เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูล้งทุนทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศ ทีม่นีโยบำยเน้นลงทุนในตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศอนิเดยี ซึง่กองทุนจะลงทุนอย่ำงน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยผูล้งทุนสำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศได้ 

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทุน หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกัทีก่องทุนลงทุน 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ ของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 

Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A:  30 พฤศจกิำยน ของทุกปี  

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  



 

ข้อมูลกองทุนต่ำงประเทศ 

1) NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund  

    นโยบำยกำรลงทุน : กองทุน NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund มนีโยบำยเน้นลงทุนในตรำสำร
ทุนของอนิเดยี 

    อำยุโครงกำร   : ไม่ก ำหนด 

    จดทะเบียนประเทศ :  Ireland   

    สกลุเงินของกองทุน : ดอลลำรส์หรฐั (USD) 

▪ Benchmark : MSCI India   

    แหล่งข้อมูล   : www.nomura-asset.co.uk   
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกั 

 
 
หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลูจำก Factsheet กองทุน LHINDIA-E ณ วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2562 
2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 
 



 

2) iShares India 50 ETF 

    นโยบำยกำรลงทุน : iShares India 50 ETF มเีป้ำหมำยทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนใกล้คยีงกบั ดชันี Nity 50 ซึ่งเป็น
หุน้อนิเดยีขนำดใหญ่ 50 ตวัแรก  

    อำยุโครงกำร : ไม่ก ำหนด 

    จดทะเบียนประเทศ : สหรฐัอเมรกิำ  

    สกลุเงินของกองทุน : ดอลลำรส์หรฐั (USD) 

▪ Benchmark : Nifty 50 Index 

    แหล่งข้อมูล   : www.iShares.com 
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกั 

 
 
หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลูจำก Factsheet กองทุน LHINDIA-E ณ วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2562 
2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 
 



 

 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก ำหนด : 

• มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 5,000 บำท  

✓ ช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำร เวลำ 8.30-15.30 น.   

โดยวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่ำนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. 

✓ ช่วงภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บริษัทจดักำร หรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำย
หน่วยลงทุน (วนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน) เวลำ 8.30-14.00 น.   

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุน จะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็
จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อ
จะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั 
เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็
เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 

2) วธิรีบัซื้อคนื  
ข้อก ำหนด:  

• มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนื 5,000 บำท และมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี100 บำท 

• จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื 500 หน่วย และจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 
ไม่ก ำหนด 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(หรอื “แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน”) ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วย
ลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถ
ส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.30 – 14.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว 
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิัทจดักำร และ/หรอืผู้สนับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

✓ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดั
จำกวนัค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัช ี

  

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 



 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่

รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1.1) บรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย 
จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวม
ไม่ได้รบัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(1.2) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(1.3) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ 
(2.2)   เมื่อบริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถ

จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้รบัมำแล้ว 
หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วนัท ำ
กำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 



 

(2.3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน 
ก.ล.ต.ว่ำดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุน และกำรก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนีัยส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิ
กว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ีและท ำให้ไม่
สำมำรถโอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ 

(ค) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงินจำกหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(2.4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี้ 
1) กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัย์สนิ โดยบุคคลผูม้ี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

(3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 
     เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ

และกำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
อำจประกำศใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 

A:  กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำได้ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรที่
บรษิทัจดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่ยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร (“กองทุนตน้ทำง”) 
มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถอืหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไป
ตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 



 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ ไป
ยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  กระท ำไดทุ้กวนัท ำ
กำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดใหผู้้ถอืหน่ยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่ม ีอ ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนดใหเ้ป็นวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็น
วนัท ำกำรถดัไป 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทั
จดักำรเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

A:  ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ท ำใหก้ำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ำกดั
กำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  

วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลง
ลำยมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพร้อมเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ร ับโอนจะต้อง
ด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แล้วผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผู้โอนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร 
เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกทีไ่ดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนแล้ว นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 



 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซต์ (Website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร 
ทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 

 

 

 

Q:     กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ”ี ทุกครัง้ทีม่ ี

กำรสัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืให้ผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึ
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำก
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื่นใดที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 5 วนัท ำกำร ณ ทีท่ ำกำรทกุแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A:     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะ

ไม่นับคะแนนเสยีงทีเ่กนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
กำรเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกัดกำรถือห น่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดักำร
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซต ์(website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th 

Q:    ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อยำ่งไร 

 A:   ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดักำรที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 หรอื
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

         

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

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


 

กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บรษิัทจดักำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้  และ/หรอืหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยของกองทุนสำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สู่กำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 

 
 
 
 
Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุน 
ภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 45 กองทุน และมมีลูค่ำสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 
64,413,105,486.78 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร 
1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท   กรรมกำร 
4. นำงศศธิร พงศธร     กรรมกำร 
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมกำร 
6. นำงระววีรรณ วธันำนุกจิ    กรรมกำร 
7. นำงจนัทนำ กำญจนำคม    กรรมกำร 
8. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำร 
9. นำยหลำย กวง-ฮวั    กรรมกำร 
 
รำยช่ือผู้บริหำร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
4. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
6. นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ    สำยกำรลงทุน 
7. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
8. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ 

อสงัหำรมิทรพัย ์
 
Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 

1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3.  นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ กรรมกำร  

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 



 

4.  นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
5.  นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
6.  นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
7.  นำงสำวชนำกำนต ์ หงัสสตู กรรมกำร  
8.  นำงสำวอำทติยำ  พริยิโสภำกุล กรรมกำร  
9.  นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
10. นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  

 

Q: รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 
A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 
 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP     

รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและ

กรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย

กำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

ตรำสำรหนี้และกองทุน

ต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

ตรำสำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  ฝ่ำย

ตรำสำรหนี้ 



 

นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร ์

(เศรษฐศำสตร์ธุรกจิ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์(วศิกร

รมทรพัยำกรน ้ำ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร   

สำยกำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำย   

ตรำสำรทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส     

ฝ่ำยตรำสำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยกำร

ลงทุน 

-นักวเิครำะห ์ฝ่ำยกำรลงทุน 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธริำช 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำร

กองทุนส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์กำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำม

เสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำกำรเงนิ 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สำขำกรุงเทพ 

- ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

- บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ำยบรหิำรเงนิ

ส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย์ 

นาวสาวนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธุรกจิระหว่ำงประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA  

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 



 

-ผ่ำน CMT ระดบั I 

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำร

ทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำย

ตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำย

ตรำสำรทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นักวเิครำะห์หลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ป.โท กำรเงนิ University of Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศำสตร์ ภำค

ภำษำองักฤษ 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

modeling, EY 

 

Q:  รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแ้ก่: 

  ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
         บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
         หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ขึน้ (ถำ้ม)ี 

 
2)  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
3)  ผูด้แูลผลประโยชน์*   

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
(*นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Q:  ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำรและเวบ็ไซต ์ของบรษิทัจดักำร หรอื

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 
 
 

ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) 

คอืควำมเสี่ยงทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผูอ้อก
ตรำสำร รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อขำย
ของตรำสำร 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง: ผู้จดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะห์
สถำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำม
ขอ้มลูขำ่วสำรของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

 
ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 

คอืควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ำมทีก่ ำหนด หรอืไม่
ครบตำมจ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำ
สำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่้องกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงั
เอำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภำพคล่องใหส้อดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของ
บรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐำน สภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยั
เหล่ำน้ีอำจมผีลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  

 



 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : บรษิทัจดักำรจะตดิตำมและท ำกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งทำงดำ้นปัจจยัพืน้ฐำน 
สภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลด
ควำมเสีย่งในส่วนนี้ 

 
 

ควำมเส่ียงจำกขอ้จ ำกดักำรน ำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ต่ำงประเทศทีเ่กีย่วกบักำรแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได ้ซึง่อำจ
ส่งผลใหก้องทุนไม่สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุน
ไวอ้ย่ำงใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำช้ำ 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุด
ไม่ตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของประเทศไทย ท ำใหก้องทุนอำจไดร้บัช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวม
ต่ำงประเทศทีก่องทุนลงทุนล่ำชำ้ และส่งผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน/รำยละเอยีดโครงกำร 

 
ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำให้กองทุนมี
ควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึ่งมผีลท ำใหต้อบแทนที่
ไดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนั
ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนทีเ่พิม่ขึน้จำก
กำรท ำธุรกรรมเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedgind) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจท ำให้
กองทุนเสยีโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลีย่นมกีำรเปลีย่นแปลงมกีำรเปลี่ยนแปลง
ในทำงตรงขำ้มกบัทีก่องทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมีควำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฎบิตัิ
ตำมสญัญำดงักล่ำว 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะเข้ำท ำธุรกรรมดงักล่ำวกับธนำคำรที่มีกฎหมำยจดัตัง้ขึ้น หรือ
ธนำคำรพำณิชย์และจะวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิของคุ่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ติดตำมวเิครำะห์ควำม
เสีย่งในฐำนกำรเงนิของคู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 

 



 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 
หรอืขอ้ 2.1  

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อก 
ตรำสำรมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำร
ทีร่ฐับำลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
หรอืผูม้ภีำระผกูพนัมภีูมลิ ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดย
เลอืกใช ้credit rating แบบ national scale 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่
ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 397 
วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 
ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบนักำรเงนิ  

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 

  



 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 
วนันับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ
regulated market 
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ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลกัทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด 
ซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทุนที่
ผูอ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้ี
กำรเพิกถอนกำรเป็นหลักทรพัย์ซื้อขำยใน SET หรือใน
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำม
กฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิทั
ดังกล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับ ผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์ 
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
แกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้ออกจำกกำรซื้อขำย
ใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำย
ตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้  ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN 
หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอื
ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 



 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ไ ด้ รับ อ นุญำต ให้ป ร ะกอบธุ ร กิ จ  ธพ .  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 
หรอื 

ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำร
ทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนั
ช ำระหนี้  ≤ 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตำม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีำระผกูพนั
ตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคล
ดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  
5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบนักำรเงนิระหว่ำง
ประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิ 
ต่ำงประเทศทีม่ี
ลกัษณะท ำนอง
เดยีวกบับุคคล ตำมขอ้ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอื
อยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ 



 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO 
เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลักทรัพย์ ส ำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิก
ถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน 
SET ห รื อ ใ นต ล ำ ดซื้ อ ข ำ ยห ลัก ท รัพ ย์
ต่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ
กระจำย กำรลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่
ก ร ณี  ( diversified fund)  ต ำมแนวทำงที่
ส ำนักงำนก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ใน 
ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลกัทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำร
เพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอื
ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตำมที่ระบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 
1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง 
IPO เพื่ อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลกัทรพัย์ ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด
ซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่ำวที่อยู่ ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มี
กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET 
หรอืในตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มลีกัษณะ
ก ร ะ จ ำ ยก ำ ร ล งทุ น ใ นกิ จ ก ำ ร โ ค ร ง ส ร้ ำ งพื้ น ฐ ำน 
อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด และมลีกัษณะตำม 
6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

 
 

 



 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
กิจกำรเดียวกันหรือกำรเข้ำเป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำง
กำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
 

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสูง
กว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนในbenchmark + 

10%  

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ
บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของ
นิตบิุคคลดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 

1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้
ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำก
คู่สญัญำตำม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีำยโุครงกำร < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยุกองทุน 

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
  อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้
ด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรได้ 
ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ 2.2 SN (แต่ไม่
รวมถงึ SN ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีำรเสนอ
ข ำ ยต ำมหลัก เ กณฑ์ที่ ก ำ ห นด ไ ว้ ใ น ประกำศ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำต และ
กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำ
กำรฝำกเกนิ 12 เดอืน  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 



 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : 
อัตรำส่วนกำรลงทุนส ำหรับ MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : 
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำ
สำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 

5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 :       
อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :
อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอื
คู่สญัญำ (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ investment grade
หรอื ไม่ม ีcredit rating 

 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อ
กำรลดควำมเสีย่ง (hedging) 

 

 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวน
หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*
ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมหีนี้สนิ
ทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไปและยงั
ไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำง
กำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงิน



 

ล่ำสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มลูที่
มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มี
หนี้สินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชล่ีำสุด** ให้ใชอ้ตัรำส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำร
จดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบุคคล
ดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคล
ตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงันี้ 

(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            

(1.1)  มขีนำดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 



 

(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย  property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity  

หมำยเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ให้พจิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ผู้ออกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบ
กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบญัช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
ส ำกล  เ ช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ N/A 0.268 1.151 

 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ หรอืภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใด (ถ้ำม)ี แต่ยงัไม่รวมค่ำ 
นำยหน้ำซื้อ ขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 

       2) บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรที่จะปรบัเพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข 
เพิม่เติมโครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

      3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอตัรำร้อยละ 5.00 ต่อปี ของ
มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำม
โครงกำร 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 N/A 1.266 1.338 

• ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 N/A 0.036 0.032 

• ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 N/A 0.258 0.268 

• ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ N/A 0.006 0.009 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A 0.006 0.010 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำร
ขำย 

จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

จ่ำยตำมจรงิ N/A 0.007 0.012 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 N/A 1.579 1.669 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 
 



 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถอืหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคำ่ซื้อขำย 
อตัรำตำม 
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.50 N/A 1.00 1.00 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

2.50 N/A ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 

           
- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 

 
 

2.50 
 

2.50 
 

 
 

N/A  
 

N/A  

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ 
อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

N/A 200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถ้ำม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 4,993,712.70                      0.78          

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 4,063,890.84                      0.64          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 4,993,712.70                       

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 4,063,890.84                       

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E 0.452

รำยงำนสรปุเงินลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 

 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 

 

อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 
 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E  

(LHINDIA-E) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 36,842,229.60            5.76             

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 4,993,712.70             0.78             

เงนิฝากธนาคาร 31,848,516.90            4.98             

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 604,103,129.23          94.40           

หุน้สามญั 285,985,077.84          44.69           

หน่วยลงทุน 318,118,051.39          49.71           

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 1,189,178.94             0.19             

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1,189,178.94             0.19             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (2,216,141.77)            (0.35)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 639,918,396.00             100.00            

รำยงำนสถำนะกำรลงทุน กำรกู้ยืม และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4.34 877,954.50 27,784,626.06

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.64 4,058,942.88 4,063,890.84

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.98 31,848,516.90

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.19 589,792,687.00 1,189,178.94

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.19 1,189,178.94

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 0.78 5,000.00 4,993,712.70

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 0.78 4,993,712.70

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

BLACKROCK FUND ADVISORS 44.69 231,000.00 285,985,077.84

          รวมหุ้นสามญั 44.69 285,985,077.84

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

NOMURA IRELAND 49.71 80,139.01 318,118,051.39

          รวมหน่วยลงทนุ 49.71 318,118,051.39

รวมเงินลงทนุ 100.35 642,134,537.77

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.35 -2,216,141.77

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 639,918,396.00

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 122,070,000.00 0.4680 13 Dec 2019 1,171,725.85

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 12,176,000.00 0.0407 14 Feb 2020 101,968.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 15,340,750.00 0.1050 27 Mar 2020 263,006.50

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 83,425,876.00 0.2893 14 Feb 2020 724,420.38

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2562 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

 



 

 
 
 

▪ บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใดๆ 
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีว
วำมจ ำเป็นตน้ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้ 

▪ ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้ำงองิในอนำคต  หำกผูล้งทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบั
ซื้อคนื 

▪ กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
ส ำนักงำนไดร้บัรองถงึควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

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


 

ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซือ้ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIA-E) 

(ประจ ำปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

20 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

27 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

10 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

17 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

10 มี.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

17 มี.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

02 เม.ย. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

06 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

10 เม.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

13 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

14 เม.ย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

15 เม.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

01 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

04 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

06 พ.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

07 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

08 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

25 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

01 มิ.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

03 มิ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

03 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

06 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

28 ก.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

31 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

03 ส.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

10 ส.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

12 ส.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

31 ส.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

07 ก.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

02 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

13 ต.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

23 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

26 ต.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

30 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

26 พ.ย. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

27 พ.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

30 พ.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

07 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

10 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

24 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

25 ธ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

28 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

29 ธ.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

31 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHINDIA-E

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563


