
 

 

 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E 
LH ROBOTICS-E FUND 

(LHROBOTE) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส์-E  มีการแก้ไขโครงการเปลี่ยนชื่อย่อกองทนุ 
จาก LHROBOT-E เป็น LHROBOTE โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 16 ตลุาคม 2563 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)     : กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส-์E 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)    : LH ROBOTICS-E FUND 

ช่ือยอ่       : LHROBOTE 

อายโุครงการ      : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม   : 10 มกรำคม 2561 

วนัท่ีจดทะเบียน      : 23 มกรำคม 2561 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน    : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน    : ทุกวนัท ำกำร 

 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 
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Q:  ประเภทของกองทุน 

A:   กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

Q:   นโยบายการลงทุน 

A:   1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคอืกองทุน Credit Suisse (Lux) 
Robotics Equity Fund - Class IB ลงทุนในสกุลเงนิดอลล่ำร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก ภำยใต้
กฎหมำยของประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภำยใต ้SICAV บรหิำรและจดักำรโดย Credit Suisse Asset Management  

 กองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB (“กองทุนหลกั”) มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนที่
เป็นไปไดสู้งสุดในสกุลเงนิดอลลำร์สหรฐั (USD) โดยค ำนึงถงึหลกักำรกระจำยควำมเสีย่ง ควำมมัน่คงปลอดภยัของเงนิทุนที่
ลงทุนและสภำพคล่องของสนิทรพัยท์ีล่งทุน โดยจะลงทุนทัว่โลกในตรำสำรทุนและหลกัทรพัย์ประเภทตรำสำรทุนของบรษิทั
ที่ด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรดูแลสุขภำพและอุตสำหกรรม ที่น ำเสนอผลติภณัฑ์และบรกิำรในสำขำต่ำง ๆ  
รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ ระบบอตัโนมตั ิปัญญำประดษิฐ ์ระบบกำรควบคุมดำ้นสิง่แวดล้อม ระบบควบคุมอุตสำหกรรม กำร
ปรบัปรุงประสิทธิภำพ กำรควบคุมเชิงตัวเลข หุ่นยนต์ ระบบเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีด้ำนควำม
ปลอดภยัและกำรรกัษำควำมปลอดภยั   

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะลงทุนอื่นใด 
ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะค ำนึงถงึและรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส์-E กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซื้อโดยมสีญัญำขำย
คนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  รวมถงึอำจลงทุนในหรอืมไีว้
ซึง่ตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non–investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ได้รบั
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) นอกจำกนี้ อำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ ในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่
ทุน ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถึง
หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร และ/หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำร
ทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

 กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส-์E จะลงทุนในกองทุน  Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ในรูปสกุล
เงนิดอลล่ำร์สหรฐั (USD) ซึง่อำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ดงันัน้ กองทุนจงึอำจ
ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) ตำมดุลยพนิิจ
ของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งจะพจิำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจยัทำง
เศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิและกำรคลงั เป็นต้น เพื่อคำดกำรณ์ทศิทำงแนวโน้มของค่ำเงนิ ในกรณีทีค่ำดกำรณ์ว่ำค่ำเงนิ
ดอลล่ำรส์หรฐั (USD) มแีนวโน้มอ่อนค่ำลง ผูจ้ดักำรกองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำม
เสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศในสดัส่วนทีค่่อนขำ้งมำก แต่หำกในกรณีทีค่่ำเงนิเงนิดอลล่ำรส์หรฐั (USD) 
มแีนวโน้มแขง็ค่ำขึ้น ผู้จดักำรกองทุนอำจพจิำรณำไม่ลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ หรอือำจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่ำงไรกต็ำมหำกผูจ้ดักำรกองทุนพจิำรณำว่ำกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลี่ยนอำจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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อำจไดร้บั ผูจ้ดักำรกองทุนอำจไม่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นกไ็ด ้นอกจำกนี้กำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง
ดงักล่ำวอำจมตีน้ทุนซึง่ท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้  

 2. อน่ึง ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถเขำ้ลงทนุในกองทนุ Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB 
ที่จดทะเบยีนประลกัเซมเบริ์ก  หรอืกรณีทีบ่รษิัทจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนดงักล่ำวซึ่งเป็นกองทุน
หลกัไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น เกิดควำมผนัผวนอนัเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมอืง กำรเงนิ
ตลำดทุน หรอืเกิดภยัพบิตั ิหรอืภำวะสงครำม และ/หรอืกรณีที่กองทุนหลกัดงักล่ำวมกีำรเปลี่ยนแปลงบรษิัทจดักำร
ลงทุน หรอืผูจ้ดักำรกองทุน หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุน กำรบรหิำรจดักำร และ/หรอืผลตอบแทนของกองทุน
หลกัไม่เป็นไปตำมทีค่ำดไว ้และ/หรอืเมื่อพบว่ำกำรบรหิำรจดักำรของกองทุนต่ำงประเทศดงักล่ำวขดักบัหลกัเกณฑ์
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืมกีำรกระท ำควำมผดิรำ้ยแรงโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลในประเทศนัน้ ๆ 
เป็นผู้ให้ควำมเหน็ เป็นต้น บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) 
Robotics Equity Fund - Class IB ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น หรอืน ำเงนิไปลงทุนในกองทุน
รวมต่ำงประเทศอื่นทีม่นีโยบำยกำรลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิด แอล 
เอช โรโบตกิส-์E และมคีุณสมบตัติำมทีส่ ำนักงำนณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะรำยงำนใหส้ ำนักงำนณะกรรมกำร ก.ล.ต.  ทรำบ และปิดประกำศให้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนด ำเนินกำรดงักล่ำว ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนมโีอกำสทีจ่ะไดร้บัก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ ในกรณีทีร่ำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนปรบัตวัสูงขึน้ และเปิด
โอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผล แลว้แต่
กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหก้องทุนรวมมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด และตำมที่
บรษิทัจดักำรเหน็สมควร 

 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่?  

อย่างไร?  

A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ช่ือยอ่ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดสะสมมลูค่ำ LHROBOTE-A 
เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้
ผูล้งทุนรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

2. ชนิดจ่ำยเงนิปันผล LHROBOTE-D 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถำบนั เปิดโอกำส
ให้ผู้ลงทุนรบัรำยได้สม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธิ
ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบัติเป็นไปตำมเกณฑ์/
เงือ่นไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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3. ชนิดช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ LHROBOTE-E 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทีท่ ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส์
ของบริษัทจัดกำร รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดกำร
ประกำศเพิม่เติมในอนำคต โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเพิ่มเติมกลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่ำว
ล่วงหน้ำผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดักำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 
และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 3,148,968,369.73 บำท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลาเท่าใด 

A:   เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทัว่โลกในตรำสำรทุนและหลกัทรพัย์
ประเภทตรำสำรทุนของบรษิัททีด่ ำเนินงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรดูแลสุขภำพและอุตสำหกรรม ทีน่ ำเสนอ
ผลติภณัฑ์และบรกิำรในสำขำต่ำง ๆ  โดยผูล้งทุนสำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำท ิควำม
เสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น รวมถงึควำมผนัผวนของมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัได้ 

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทุน หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกัทีก่องทุนลงทุน 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ ของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  31 ธนัวำคม ของทุกปี 
 
Q: กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุน ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั และผลการด าเนินงานอย่างไร 
A: ลกัษณะส ำคญัของกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB 
(มผีลตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิำยน 2561 เป็นตน้ไป) 

ช่ือกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ลงทุนในสกุลเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯ 
(USD) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก ภำยใต้กฎหมำยของประเทศลกัเซมเบริก์ 
และอยู่ภำยใต ้SICAV บรหิำรและจดักำรโดย Credit Suisse Asset Management 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน วตัถุประสงคข์องกองทุนหลกัคอืเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นไปไดส้งูสุดในสกุลเงนิ
ดอลลำร์สหรฐั (USD) โดยค ำนึงถงึหลกักำรกระจำยควำมเสีย่ง ควำมมัน่คงปลอดภยั
ของเงนิทุนทีล่งทุนและสภำพคล่องของสนิทรพัยท์ีล่งทุน 

นโยบายการลงทุน อย่ำงน้อยสองในสำมของสนิทรพัย์สุทธทิัง้หมดของกองทุนหลกันี้ถูกน ำลงทุนไปทัว่โลก
ในตรำสำรทุนและหลกัทรพัยป์ระเภทตรำสำรทุนของบรษิทัทีด่ ำเนินงำนดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรดูแลสุขภำพและอุตสำหกรรม ทีน่ ำเสนอผลติภณัฑ์และบรกิำรในสำขำ
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ต่ำง ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ ระบบอตัโนมตั ิปัญญำประดษิฐ ์ระบบกำรควบคุมด้ำน
สิ่งแวดล้อม ระบบควบคุมอุตสำหกรรม กำรปรบัปรุงประสิทธิภำพ กำรควบคุมเชิง
ตวัเลข หุ่นยนต ์ระบบเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์ตลอดจนเทคโนโลยดีำ้นควำมปลอดภยั
และกำรรกัษำควำมปลอดภยั นอกจำกนี้กองทุนหลกัอำจลงทุนในบรษิทัทีไ่ดร้บัรำยได้
ส่วนใหญ่จำกกิจกรรมกำรจดัหำเงนิดงัที่กล่ำวขำ้งต้น กองทุนหลกัยงัอำจลงทุนสูงสุด 
40% ในประเทศตลำดเกดิใหม่และตลำดก ำลงัพฒันำ 
ส ำหรบัจุดประสงค์ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรบรหิำรจดักำร
พอร์ตกำรลงทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและกำรใชก้ลยุทธก์ำรลงทุน กำรลงทุนดงักล่ำว
ยังอำจได้รับผลกระทบจำกตรำสำรอนุพันธ์ต่ำง ๆ เช่น สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
(futures) และตรำสำรสทิธ ิ(options) ของตรำสำรทุน หลกัทรพัย์ประเภทตรำสำรทุน
และดชันีตรำสำรทุน  
นอกจำกนี้กองทุนหลกัอำจลงทุนสินทรพัย์สุทธทิัง้หมดสูงสุด 15% ของกองทุนใน
ผลติภณัฑ์ทีม่โีครงสรำ้ง (ใบรบัรอง (certificate), พนัธบตัร) ตรำสำรทุน หลกัทรพัย์
ประเภทตรำสำรทุน กลุ่มตรำสำรทุนและดชันีตรำสำรทุนทีม่สีภำพคล่องเพยีงพอและ
ออกโดยธนำคำรชัน้หนึ่ง (หรอืโดยผูอ้อกตรำสำรทีใ่หก้ำรคุม้ครองนักลงทุนเทยีบเท่ำ
กบัทีธ่นำคำรชัน้หนึ่ง)  
นอกจำกนี้ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนและเพื่อน ำสนิทรพัยไ์ปสู่สกุล
เงินอื่น ๆ หนึ่งสกุลหรือมำกกว่ำหนึ่งสกุลกองทุนหลักอำจเข้ำสู่ธุรกรรมซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและตรำสำรอนุพนัธส์กุลเงนิอื่น ๆ  
สนิทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องทีถ่อืโดยกองทุนหลกันี้อยู่ในรปูของเงนิฝำกประเภทเผื่อเรยีก
และเงนิฝำกตำมก ำหนดเวลำ พร้อมด้วยตรำสำรหนี้ที่ก่อใหเ้กิดเงนิได้จำกดอกเบี้ย
และ UCITS ทีล่งทุนในเงนิฝำกตำมก ำหนดเวลำระยะสัน้และตรำสำรกำรเงนิในตลำด
เงนิไม่เกนิรอ้ยละ 25% ของสนิทรพัยสุ์ทธทิัง้หมดของกองทุนหลกั 

ผู้จดัการการลงทุน Credit Suisse Asset Management 

สกลุเงิน ดอลล่ำรส์หรฐั (US Dollar) 

วนัท่ีจดัตัง้กองทุน 15 กนัยำยน 2016 

วนัท่ีจดัตัง้หน่วยลงทุน  15 กนัยำยน 2016 

วนัท าการซื้อขาย ทุกวนัท ำกำร (Daily trade) 

ขนาด Share class 

(ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2018) 

2,889.15 in millions USD 

อายุกองทุน ไม่ก ำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียม ไม่เกนิรอ้ยละ 0.90 ต่อปี 

ดชันีอ้างอิง MSCI World (NR) 

ISIN Codes LU1202666753 

Bloomberg Ticker codes CSGAIBU LX Equity 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลกั https://www.credit-suisse.com/ 
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ความเส่ียงจากการปฏิบติัการของกองทุน 

ความเส่ียงด้านการลงทุน (Investment Risks) 
ผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำไม่ไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  รำคำหรอืมูลค่ำหน่วยทุน และรำยไดท้ีไ่ดร้บั
จำกกำรลงทุนอำจเพิม่ขึน้หรอืลดลงและส่งผลให้ผูล้งทุนอำจไม่ได้รบัช ำระคนืเงนิต้นได้ ผลตอบแทนและรำยไดจ้ำกเงนิ
ลงทุนแต่ละกองทุนขึน้อยู่กบัส่วนเพิม่ของเงนิลงทุนและรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิทีล่งทุนหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้และ
เกีย่วขอ้ง ดงันัน้ ผลตอบแทนของแต่ละกองทุนจงึขึน้อยู่กบัส่วนเพิม่ของเงนิลงทุนและรำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

ความเส่ียงด้านการลงทุนด้วยกลยุทธเ์ชิงรบั (Passive Investment Risk) 
กองทุนไม่ไดบ้รหิำรกองทุนดว้ยกลยุทธ์เชงิรุก (Passive) ซึง่อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของตลำดในทศิทำง
ทีล่ดลงหรอืตลำดขำลงทีก่ระทบต่อส่วนประกอบดชันีเทยีบวดัหรอือำ้งองิแต่ละดชันี ซึง่กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น
ส่วนประกอบของดชันีเทยีบวดัของแต่ละดชันีนัน้ ๆ ซึ่งกองทุนจะไม่สำมำรถใชป้้องกนัผลทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุนภำยใต้
สภำวกำรณ์ลงทุนน้ีได ้รวมถงึในภำวะตลำดในทศิทำงทีล่ดลงหรอืตลำดขำลง 

ความเส่ียงจากการลงทุนตามดชันี (Index Tracking Risks) 
แมว้่ำกองทุนจะเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตำมดชันีชีว้ดัหรอืดชันีอ้ำงองิของกองทุน ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิ
ขึ้นกับกองทุนคอื ผลตอบแทนของกองทุนอำจไม่สอดคล้องกับดชันีชี้วดัดงักล่ำวในบำงครัง้ อำทิเช่น กำรปรบัเปลี่ยน
หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี (Benchmark index) โดยอำจพจิำรณำจำกปรมิำณด้ำนกำรซื้อขำย สภำพคล่อง
ของหลกัทรพัย์นัน้ เป็นต้น นอกจำกนี้อำจมตี้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรใชด้ชันีชี้วดัของบรษิทัหรอืผูใ้หบ้รกิำร ผูจ้ดัท ำดชันี 
รวมไปถงึหำกเกดิกำรยกเลกิหรอืกำรเปลีย่นแปลงดชันี โดยไม่ค ำนึงถงึภำวะตลำด หรอืกองทุนทีใ่ชด้ชันีดงักล่ำวเพื่อใหผ้ล
กำรด ำเนินงำนทีส่อดคลอ้งกบัดชันีชีว้ดันัน้ ๆ (Passive fund)  

กลยุทธก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพของการลงทุน  (Optimizing strategy) 
กำรเพิม่ประสทิธภิำพของกำรลงทุน ผูจ้ดักำรกองทุนอำจสำมำรถเลอืกลงทุนหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ใช่องคป์ระกอบหลกัของดชันี
อ้ำงอิงได้ หำกแต่อำจเป็นหลักทรัพย์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่คล้ำยคลึงกัน หรือกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นไม่ใช่
องค์ประกอบหลักของดัชนีอ้ำงอิงในสัดส่วนที่แตกต่ำงออกไป ซึ่งกำรบริหำรกองทุนหรือกำรใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพของกำรลงทุนดงักล่ำวอำจเกดิควำมเสีย่งทีผ่ลตอบแทนทีเ่กดิขึน้อำจไม่เป็นไปตำมดชันีชีว้ดัได้ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัดชันี (Index-Related Risks) 
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ในกำรลงทุนของกองทุน กองทุนจะมุ่งหำหรือแสวงหำ
ผลตอบแทนของกองทุน โดยใชก้บัรำคำและผลตอบแทนก่อนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยกองทุนเพื่อค ำนวณผลตอบแทน
ใหเ้ป็นไปตำมดชันีชิว้ดัหรอืดชันีอำ้งองิ (Benchmark Index ) โดยผูจ้ดัท ำ หรอืผูใ้หบ้รกิำรดชันี้ไม่ไดใ้หก้ำรรบัประกนัใด ๆ 
หรอืยอมรบัควำมรบัผดิใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบัวธิกีำรคดัเลอืก กำรค ำนวณ ควำมถูกต้องครบถว้นของขอ้มูล กำรคำดกำรณ์ต่ำง  
ๆ หรือคุณภำพและประสิทธภิำพของดชันีดงักล่ำวตำมที่ก ำหนดไว้ ข้อผิดพลำดนี้อำจส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนได้ และผู้จ ัดกำรก็มิได้รับประกันผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกข้อผิดพลำดนี้ของผู้จดัท ำหรือผู้ให้บริกำรดชันี  
กล่ำวคอือำจเกดิควำมเสีย่งทีผ่ลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอำจเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้ 
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ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ขอ้มลูจำก Factsheet Credit Suisse Lux - Robotics Equity Fund ณ วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 
2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
         
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก าหนด : 

• มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 1,000 บำท  

✓ ช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำร เวลำ 8.30 - 15.30 น.   

โดยวนัสุดท้ำยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. 

✓ ช่วงภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก (Post IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน (วนั
ท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน) เวลำ 8.30 - 14.00 น.   

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเต็มจ ำนวนที่
สัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต์ หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ำม
วนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดย
ระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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2) วธิรีบัซื้อคนื  
ข้อก าหนด:  

• มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนื ไม่ก ำหนด   
• จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 
• มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี100 บำท   
• จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(หรอื “แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน”) ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนได้
ทุกวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.30 – 14.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทั
จดักำรเหน็สมควร ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดย
ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

✓ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้น
แบบค ำขอเปิดบญัช ี 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำรสัง่ซื้อ

ดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำมรบัผดิชอบทำง
กฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อ

คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั

ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่ำง
สมเหตุสมผล หรอื 
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกตซิึง่
เหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิ
เป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บรษิทัจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
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รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่ งสตำงคข์ึน้ไป 
และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดักำรอำจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนั
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 
(ข) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พร้อมทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐำนกำรได้รบัควำมเหน็ชอบหรอืกำรรบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำจำกผูดู้แลผลประโยชน์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิทัจดักำรอำจ
มอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้
(ค) ในระหว่ำงทีบ่รษิทัจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ หำกถงึวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนอีก บรษิทัจดักำรจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรจะตอ้งช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีย่งัคำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึช ำระเงนิ
ค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในวนั  นัน้ ๆ ต่อไป 

(2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏ
เหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ
(2) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยควำมเหน็ชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยจำ่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 
(ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม (ก)
(ข)  หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำดว้ย
กำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และกำรก ำหนด
อตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนีัยส ำคญั 
(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิทัง้นี้ เฉพำะกรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุน
ในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
(ข) มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิออกจำก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ
(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 
(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
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1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของ
ตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม 
กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์และกำรค้ำหลกัทรพัย์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่
เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

(3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้
บรษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวตำม
ระยะเวลำทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท ำกำรตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) : สำมำรถกระท ำไดทุ้กวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรทีบ่รษิัท
จดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่ยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

โดยเป็นกำรสบัเปลี่ยนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร ( “กองทุนต้นทำง”) มำ
เขำ้กองทุนน้ี (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลีย่นกำรถอืหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไข
ทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยงั
กองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่ำนบรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  กระท ำได้ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วย
ลงทุน หรอืวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่ยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำร
ถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีม่ี
อ ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แมอ้ำจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดใหเ้ป็นวนัท ำ
กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทัจดักำร
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 
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Q:  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธกำรลงทะเบยีนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุนใน
กรณี ดงันี้ 
(1)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร 
(2)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตำมทีก่ ำหนดในโครงกำรจดักำร
กองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(3)  กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยำว 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อผู้
โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพร้อมเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะต้องด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร เรื่อง 
“ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกทีไ่ดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิ 
และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ 
ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผกูพนัขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึชื่อผู้รบัโอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซต ์(website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร ที่
หมำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 

 

 
Q:     กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ที่มกีำร

สัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำร
ถัดจำกวันที่ปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันถัดจำกวนัค ำนวณมูลค่ำ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอ
ขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรอืให้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้
มอบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึรำยกำร
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิัทจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรูปแบบอื่นใดที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร 
ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะไม่นับ

คะแนนเสยีงที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เว้นแต่กำรเกิน
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการกองทุน
รวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

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

Q:    ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อยา่งไร 

 A:   ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดักำรที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

        กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บรษิทัจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วย
ของกองทุนสำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สู่กำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่22 กุมภำพนัธ์ 2564 บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใต้กำร
บรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 53 กองทุน และมมีลูค่ำสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 60,766,988,220.94 บำท 

รายชื่อกรรมการ 

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 
10. นำงดวงมน จงึเสถยีรทรพัย์   กรรมกำร 
 
รายช่ือผู้บริหาร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์    สำยกำรลงทุน 
3. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
4. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
5. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
6. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
7. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต สำยก ำกบั ตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
8. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและอสงัหำรมิทรพัย ์
 
 

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2. นำยพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์  กรรมกำร  
3. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
4. นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
5. นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
6. นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
7. นำยพงศเ์ทพ สมประสงค ์ กรรมกำร  
8. นำยพรีวชิญ ์ ลิม้เดชำพนัธ ์  กรรมกำร 

 

 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q:  รายช่ือผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 

A: รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คุณมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-ประกำศนียบตัรสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP 
รุ่น 154/2554 
-TEPCOT รุ่นที ่6 
-หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูสถำบนั
วทิยำกรตลำดทุน (วตท.รุ่น 22) 
-หลกัสตูร Corporate Governance 
For Capital Market Intermediaries 
(CGI) 14/2016 : IOD 
-หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้น
วทิยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่น 14 
-ผ่ำน CFA ระดบั II  

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  
 
-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแหง่
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จ ำกดั  
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
-บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำย
กำรลงทุน  
-กรรมกำรบรหิำรและประธำน
เจำ้หน้ำทีล่งทุน  
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

คุณพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์
  

-ปรญิญำโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญำตร ีเกยีรตนิิยม อนัดบั 2, 
เศรษฐศำสตร ์ บณัฑติ, 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั 
 
 
 
-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั 
 
 
 
 
 
-ธนำคำรสแตนดำรด์ ขำรเ์ตอร ์
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั   

-รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร สำย
กำรลงทุน (CIO) 
-รองกรรมกำรผูจ้ดักำร, ฝ่ำย
จดักำรลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส, 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรำสำร
หนี้ (Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหน้ี  

คุณนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 
Business, Schiller International 
University 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ
และกำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 
 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยกำร
ลงทุน 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
กองทุนตำ่งประเทศ 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ
สำรหนี้และกองทุนตำ่งประเทศ 
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

-ผ่ำน CFA ระดบั I -บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
 
-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ
สำรหนี้ 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยตรำ
สำรหนี้ 

คุณสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยักรงุเทพ 
-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำรบญัช ี
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 ์ธุรกจิจดักำรกองทุน
ส่วนบุคคล 
-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

คุณอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1 
-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บมจ.ธนำคำรไทยพำณชิย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

คุณพงศเ์ทพ สมประสงค ์ -ปรญิญำโท 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์สำขำ
กำรเงนิ 
-ปรญิญำตร ีMiddlesex University, 
สำขำ Recording Arts 
-CFA Designation 
-FRM Designation 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
-ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั 
-บล. แอพเพลิ เวลธ ์จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
-เจำ้หน้ำทีส่นิเชือ่รำยใหญ่ (SAM) 
-ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 

คุณนันทพร วฒันถำวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University 
of Reading 
-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหว่ำงประเทศ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 
-ผ่ำน CFA  
-ผ่ำน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 
- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

คุณพรีวชิญ์ ลิม้เดชำพนัธ ์ -ปรญิญำโท สำขำ Financial 
Mathematics, University of Leeds 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ 
เอกกำรลงทุน) 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
-FRM 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์ 
-บลจ.ทหำรไทย 
-บลจ.แอสเซทพลสั 
-บลจ.ทหำรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหน้ี 
-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหน้ี 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำม
เสีย่ง 
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Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน 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 ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำผลประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  
 

 
 
 

Q:  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร หรอื

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

 
ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะหส์ถำนะ
ทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มลู
ขำ่วสำรของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

 
ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คอืควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ำมทีก่ ำหนด หรอืไม่
ครบตำมจ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำ
สำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงนิและควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องใหส้อดคลอ้งกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบริษทั
จดักำรโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยัเหล่ำนี้
อำจมผีลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะติดตำมและท ำกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงทำงด้ำนปัจจยัพื้นฐำน 
สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำม
เสีย่งในส่วนนี้ 

 
ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะมกีำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยต่ำงประเทศ
ทีเ่กีย่วกบักำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได ้ซึง่อำจส่งผลใหก้องทุน
ไม่สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำที่ก ำหนด 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไว้
อย่ำงใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุดไม่
ตรงกับวนัหยุดท ำกำรของประเทศไทย ท ำให้กองทุนอำจได้รบัช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวม
ต่ำงประเทศทีก่องทุนลงทุนล่ำชำ้ และส่งผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
ประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน/รำยละเอยีดโครงกำร 

 
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำให้กองทุนมคีวำม
เสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำม
ผนัผวนตำม 
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกัน
ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำร
ท ำธุรกรรมเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจท ำให้
กองทุนเสยีโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมกีำรเปลี่ยนแปลงมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
ทำงตรงขำ้มกบัที่กองทุนคำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สญัญำไม่ปฎิบตัติำม
สญัญำดงักล่ำว 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : กองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำร
พำณิชย์และจะวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิของคุ่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ติดตำมวเิครำะห์ควำมเสี่ยงในฐำน
กำรเงนิของคู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% 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 ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำร
มลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมภีูมลิ ำเนำ
อยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating 
แบบ national scale 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรอื 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ออกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียด
ตำมแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้        ≤ 397 วนั 
นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได้มลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มภีำระ
ผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนั
กำรเงนิ  
5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

6 
 

ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.1  ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์

ส ำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลำด ซื้ อขำย
หลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผูอ้อกตรำ
สำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอน
กำรเป็นหลักทรัพย์ซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับ ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บรษิัททีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำใหม้กีำรเพกิ

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่้
ออกจดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำ
สำรนั ้นในต่ำงประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย) 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  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี

รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้มลีกัษณะ
ตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีำระผูกพนัตำม
ตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1   บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ

ทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ี

ลกัษณะท ำนองเดยีวกบับคุคล 
ตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
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 ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด

ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ ส ำหรบัผู้
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีกัษณะกระจำย กำร
ลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสังหำริมทรพัย์ 
หรอืสทิธกิำรเช่ำ แลว้แต่กรณี  (diversified fund) ตำม
แนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ใน ระหว่ำง 
IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำว
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตำมที่ระบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.2 หรอื
ขอ้ 2.2 ที่จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำร
จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ ส ำหรับผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ  (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่  ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำว
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนที่มลีกัษณะกระจำย
กำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธิ
กำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ก ำหนด และมลีกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

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

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร

เดยีวกนัหรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิัท

ดงักล่ำว  

 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัรำใด

จะสงูกว่ำ 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  
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* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  

                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล

ตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
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 หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ ำเนินกำร

ให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่
กฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำยคนืผูอ้อก
ตรำสำรได้2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ 
TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำต และ
กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สนิตำมขอ้ 8 ในตอนที่ 1.1 : อตัรำส่วน

กำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนที่
ค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel 
III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มีลักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       

อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 :อตัรำส่วน
กำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สนิ หรอืคู่สญัญำ (single 
entity limit) 

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

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6 derivatives ดงันี้ 

6.1  กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรลด
ควำมเสีย่ง (hedging) 

 
ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั 

product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมี

จ ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*
ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรมหีนี้สนิ
ทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไปและยงั
ไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยขอ้มูลหนี้สินทำงกำรเงนินัน้จะต้อง
เป็นขอ้มลูทีม่กีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรำ
สำรไม่มหีนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด** ให้ใช้อตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของ
มูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้
เป็นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้
พจิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ ำกว่ำ investment 
grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต ้
กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program)  ให้พิจำรณำเป็นรำย
โครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
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4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั

บุคคลตำม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ 

กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุดงันี้ 
(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
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
ออกหน่วยนัน้ 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 ของกองทุนที่
มลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ให้พจิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ผูอ้อกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบกำรเงนิ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
บัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เช่น  
International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ  United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 
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ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 0.250 0.010 N/A 

หมำยเหตุ : 1)  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) แต่ยงัไม่รวมค่ำ 
นำยหน้ำซื้อ ขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 

        2)  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรทีจ่ะปรบัเพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยขำ้งต้นโดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไข เพิม่เตมิ
โครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียด
โครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

      3)  ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 1.006 1.070 1.070 

• ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 0.030 0.032 0.032 

• ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 0.251 0.268 0.268 

• ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.002 0.003 0.006 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ 0.003 0.004 0.008 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์
และส่งเสรมิกำรขำย 

จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพร์ำยงำน
ถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.002 0.003 0.011 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 1.294 1.380 1.395 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคา่ซื้อขาย 

อตัราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.50 1.00 1.00 1.25 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
           
- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

2.50 
 

2.50 

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ 
อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมายเหตุ :  1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

   2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
   3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
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ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส-์E N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 1,144,229.39                  0.27          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -            

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ประเภท                      ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,144,229.39                  

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 



กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส์-E   29 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 26,959,082.04                6.41              

เงนิฝากธนาคาร 26,959,082.04                6.41              

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 403,808,961.62              96.03             

หน่วยลงทุน 403,808,961.62              96.03             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 11,413,936.59                2.71              

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 11,413,936.59                2.71              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (21,681,353.94)               (5.16)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 420,500,626.31                  100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 6.41 2,005,985.04 26,959,082.04

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.41 26,959,082.04

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.71 421,594,675.00 11,413,936.59

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.71 11,413,936.59

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

Credit Suisse Fund Services (LUX) 96.03 5,609.61 403,808,961.62

          รวมหน่วยลงทนุ 96.03 403,808,961.62

รวมเงินลงทนุ 105.16 442,181,980.25

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -5.16 -21,681,353.94

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 420,500,626.31

รายละเอียด

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส-์E  
(LHROBOTE) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,773,100.00 0.1827 30 Apr 2021 768,300.08

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,892,020.00 0.0683 28 May 2021 287,083.81

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 21,119,350.00 0.0272 30 Apr 2021 114,243.72

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 56,166,555.00 0.1535 28 May 2021 645,605.66

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 24,275,360.00 0.0000 04 Jan 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 30,348,200.00 0.0807 29 Jan 2021 339,489.30

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 78,387,500.00 0.7991 30 Apr 2021 3,360,225.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 47,271,000.00 0.5377 28 May 2021 2,260,839.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 27,996,660.00 0.2357 30 Apr 2021 991,134.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 86,286,330.00 0.6114 26 Mar 2021 2,570,976.63

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 12,078,600.00 0.0181 28 May 2021 76,039.39

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 
 
- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน
รวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั
ถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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▪ บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำรลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.lhfund.co.th 

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่
บรษิัทจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำมจ ำเป็นต้น
ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้ 

▪ ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้้ำงองิใน
อนำคต หำกผูล้งทุนต้องกำรทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรไดท้ีบ่รษิทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

▪ กำรพจิำรณำร่ำงหนังสอืชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนไดร้บั
รองถึงควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

http://www.lhfund.co.th/
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

(ประจ าปี 2564) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

18 ม.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

12 ก.พ. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

15 ก.พ. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

26 ก.พ. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

มีนาคม 2564

02 เม.ย. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

05 เม.ย. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

06 เม.ย. 2564 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

13 เม.ย. 2564 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

14 เม.ย. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

15 เม.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

03 พ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

04 พ.ค. 2564 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

13 พ.ค. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

24 พ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

26 พ.ค. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

31 พ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

03 มิ.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

23 มิ.ย. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

26 ก.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

28 ก.ค. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

12 ส.ค. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

06 ก.ย. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

24 ก.ย. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

11 ต.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

13 ต.ค. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

22 ต.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

01 พ.ย. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

11 พ.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

25 พ.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

06 ธ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

10 ธ.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

24 ธ.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

31 ธ.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHROBOTE

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564

กันยายน 2564

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

เมษายน 2564


