
 

 
 

 
หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทนุเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
LH MS FLEXIBLE FUND 
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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564)  
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH MS FLEXIBLE FUND 

ช่ือยอ่     : LHMSFL 

อายุโครงการ     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  : 26 มถิุนำยน 2558 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 22 กรกฎำคม 2558 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขายรบัซื้อคืน   : ทุกวนัท ำกำร 

 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 
 

 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรแห่งทุนทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตทำงธุรกจิ หรอืมปัีจจยัพื้นฐำนด ีตรำสำร
แห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝำกธนำคำร รวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำ
ดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนประกำศก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะ
มสีดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0-100 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยผูจ้ดักำรกองทุนจะปรบัสดัส่วนกำรลงทุน

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  
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และกลยุทธ์กำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์และกำรคำดกำรณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีด่ี
จำกกำรลงทุน และค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นส ำคญั ซึ่งหำกผู้จดักำรกองทุนพจิำรณำว่ำตรำสำรทุนมี
ควำมเหมำะสมทีจ่ะลงทุน ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำลงทุนในหุน้ของบรษิทัขนำดกลำงและขนำดเลก็เป็นอันดบั
แรก แต่หำกกำรลงทุนในหุ้นของบรษิัทขนำดกลำงและขนำดเลก็ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว ้ผู้จดักำรกองทุน
อำจจะพจิำรณำลงทุนในหุน้กลุ่มอื่น ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั  

กองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ไม่เกนิรอ้ยละ 
20 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไปตำม
หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรทีม่ี
ลกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes) ตรำสำรทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) รวมถงึตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non – 
investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) 

ทัง้นี้ กองทุนอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรต ่ำ
กว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated 
Securities) หรอืตรำสำรทุนของบรษิัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted Securities) เฉพำะใน
กรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุน
ได ้(Investment Grade) หรอืจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่ำนัน้ 

 
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 ผู้ลงทุนมโีอกำสที่จะได้รบัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่รำคำหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุนปรบัตัว
สงูขึน้ และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจำ่ยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธิใน
งวดบญัชทีี่จะจ่ำยเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหก้องทุนรวมมผีลขำดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          

 

 
 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่ อย่างไร  

A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  
1) ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHMSFL-R) 
2) ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHMSFL-D)  
3) ชนิดสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ : LHMSFL-A) 

 
ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดำ และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถำบนั สำมำรถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตำม

เงือ่นไขทีก่องทุนก ำหนด 
 
  

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 1,000 ลำ้นบำท    
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป เหมำะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องกำรลงทุนระยะปำนกลำงถงึระยะยำว
ในหลกัทรพัยข์องบรษิทัขนำดกลำง และ/หรอืขนำดเลก็ และสำมำรถรบัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำได้ 
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
o  ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHMSFL-R) : เหมำะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำส
ใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

o  ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHMSFL-A) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบั
รำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

o  ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHMSFL-D) : เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสให้ผู้
ลงทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิด้รบัสทิธพิเิศษทำงภำษี หำกปฏิบตัิเป็นไปตำมเกณฑ์/
เงือ่นไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  ควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  30 มถิุนำยน ของทุกปี 
 
 
 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 

✓ ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดักำร หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบักำร
แต่งตัง้จำก บรษิทัจดักำร เวลำ 8.30-15.30 น.   

✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์
หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิัทจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย
ในนำม “บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัท์
ของผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

โดยวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. 

ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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         2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  

✓ กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน (ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ ชนิดจ่ำยเงนิปันผล และชนิดสะสมมูลค่ำ) ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท ำกำร 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิัท
จดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 
โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ำม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัทีท่ ำรำยกำร  

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษิทัจดักำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (Auto Redemption) โดยจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 
ครัง้ ซึ่งจะพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเห็นสมควร จำกก ำไรสะสม 
หรอืก ำไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะใชร้ำคำรบัซื้อคนื ณ สิน้วนัท ำรำยกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิำยใน 5 วนั
ท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเพื่อน ำเงนิไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิด แอล เอช ตลำดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสำมำรถด ำเนินกำรขำยคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ  
ไปยงักองทุนอื่นได ้โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขระบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ 
 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั

ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 

หรอื 
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(ข) มเีหตทุีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่

เหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็น
อตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดักำรอำจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนั
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 

(ข) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบหรอืกำรรบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจ
มอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้

(ค) ในระหว่ำงที่บรษิทัจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยตำมล ำดบัวนัทีส่่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนก่อนหลงั 

 

  2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ

(2) บรษิัทจดักำรพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยควำมเหน็ชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 

(ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม 
(ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำ
ดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สินในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และกำรก ำหนด
อตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมี
นัยส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะกรณีที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้อยละสบิของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงนิออก
จำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 

1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 

3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพือ่ทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ไดใ้น
สำระส ำคญั 

 

3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิและ
กำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้
 
Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำได้ทุกวนัท ำกำรตำมทีบ่รษิัทจดักำรก ำหนด ระหว่ำง

เวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15.30 น. โดยเป็นกำรสบัเปลี่ยนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของ
บรษิัทจดักำร (“กองทุนต้นทำง”) มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถอืหน่วยลงทุน
ระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดต้นทำง และกองทุน
เปิดปลำยทำง 
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กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยงั
กองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมคี ำสัง่ให้เป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนดใหเ้ป็นท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท ำกำรถดัไป 
 

Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A: ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท ำใหก้ำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ำกดักำร
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลง

ลำยมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ร ับโอนจะต้อง
ด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แล้วผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีก
เกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกทีไ่ดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีิทธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร ที่
หมำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 
 
 
  

http://www.lhfund.co.th/
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Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ที่มี

กำรสัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
ท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อน่ึงเอกสำร
หลกัฐำนต่ำงๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 
ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบนัทึก
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษิทัจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเห็นชอบได้ บรษิัทจดักำรจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนั     
ท ำกำร ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำร และสถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะไม่

นับคะแนนเสยีงทีเ่กินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
กำรเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดักำรทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืส ำนักงำน ก.ล.ต. (Help 
center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
      บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บรษิัทจดักำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกำศส ำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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Q : ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A : ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใต้
กำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 48 กองทุน และมมีลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 
59,365,832,471.67 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 
 
รายช่ือผู้บริหาร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
4. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต สำยก ำกบั ตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ

อสงัหำรมิทรพัย ์
 
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3.  นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
4.  นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
5.  นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
6.  นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
7.  นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  
8. นำยชำลส ์ตนัตกูล กรรมกำร  
9. นำยจติตพิงศ ์มเีพยีร กรรมกำร 

 
 

 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายช่ือผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

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 ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์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 ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

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 ์ธุรกจิจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 
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อนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

นำยพงศเ์ทพ สมประสงค์ -ปรญิญำโท มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

สำขำกำรเงนิ 

-ปรญิญำตร ีMiddlesex University, 

สำขำ Recording Arts 

-CFA Designation 

-FRM Designation 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

-ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 

 

-บล. แอพเพลิ เวลธ ์จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีส่นิเชื่อรำยใหญ่ 

(SAM) 

-ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -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 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒิกลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

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 ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

นายชาลส์ ตนัตกลู -ปรญิญำโท สำขำ Finance , 

Washington University in St. Louis 

University 

-ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคม ี

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ผ่ำน CFA ระดบั III 

- FRM Charter Holder 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-NISA Investment Advisor 

LLC 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

-นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ

อนุพนัธ์ 

นายจิตติพงศ์ มเีพียร -ปรญิญำโท (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

กำรเงนิและกำรลงทุน, มหำวทิยำลยั 

University of Strathclyde,  

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้ประกนัภยั 

-บรษิทั Accenture Solution 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

-หวัหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ

บรหิำรสนิทรพัย์ 
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มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ผ่ำน CFA ระดบั I 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

-บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวลอป

เมนต ์

-นักวเิครำะห์ 

-วศิวกรโยธำ 

 
Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

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

 
      2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
     3) ผู้ดแูลผลประโยชน์   
            ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
           * นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
 

Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดกำร หรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1.   ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร รวมทัง้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทุน และยงัจะท ำกำรติดตำมข้อมูล
ขำ่วสำรของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเน่ือง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

2.   ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คอืควำมเสีย่งจำกกำรที่
บรษิัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตำมที่ก ำหนด หรอืไม่ครบตำมจ ำนวนที่ได้
สญัญำไว ้

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำ
สำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่ อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คอืควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำ หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผนัผวน
ของค่ำเงนิ ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ ผลประกอบกำรของบรษิทัผูอ้อกตรำสำร ปรมิำณกำรซื้อขำยหุน้หรอืตรำสำร
หนี้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้ำคำตรำสำรทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้ำจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลำ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่ำง ๆ ทีม่ผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ตรำสำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในกำรลงทุนในตรำสำรแต่
ละประเภทใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำง ๆ 

4.   ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถ
ขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึ้นอยู่กบักำรพิจำรณำตดัสนิใจของ
บรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
5.   ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) : คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกรำคำของหลกัทรพัย์
อ้ำงองิมคีวำมผนัผวน โดยอำจเกดิจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่นอตัรำดอกเบี้ย อตัรำแลกเปลี่ยน หรอืปัจจยัทำงเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฏบิตัติำมสญัญำ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนจะท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฏหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำร
พำณิชย์ และจะวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิของคู่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ติดตำมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในฐำนะ
กำรเงนิของคู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำ แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 

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 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1  ไม่เกนิ 10% 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผู้รบัฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมี
ลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำลเป็น
ประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

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

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ได้รบัอนุญำตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีดตำมแบบ 
filing        

5 .2 .3   ในกรณี ที่ เป็ นตรำสำรที่ มี ก ำหนดวันช ำระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มภีำระผูกพนั
ตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  

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  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนันับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

 6.1  ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบั
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึตรำสำรทุนทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจ
ท ำให้มกีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรอื
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลักทรัพย์ส ำหรับ ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้ อขำย
หลกัทรพัย ์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ข
เหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือใน
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ใน
ต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตให้
ประกอบธุรกจิ 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  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 397 
วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตำม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3    สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท ำนองเดยีวกบับุคคล ตำมขอ้ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่ สัญญำมี credit rating อยู่ ในระดับ investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ ในระหว่ำง IPO เพื่ อกำรจด
ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย ์ส ำหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุ
ทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำก กำรซื้อขำย
ใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจำย กำรลงทุนใน
กจิกำรโครงสรำ้งพื้นฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธกิำรเช่ำ 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู่ใน ระหว่ำง IPO 
เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
หน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำร
เพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

 
ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิกำรเดยีวกนัหรอื
กำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัรำใด
จะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตำม
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) เป็น    
ผูอ้อก 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 ทีม่อีำยุโครงกำร < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยุกองทุน 

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

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรอื P/N ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด ำเนินกำรให้มี
กำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรได ้ตำมวธิกีำรที่กฎหมำยก ำหนด 
หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได ้2.2 SN (แต่ไม่
รวมถึง SN ซึ่ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำยตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ย
กำรขออนุญำต และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกที่มรีะยะเวลำกำรฝำกเกิน 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 ทรัพย์สินตำมข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตรำส่วนกำร
ลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำม
ผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ 
ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III ที่มลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ 

5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : อตัรำส่วนกำร
ลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :อตัรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคู่สญัญำ (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

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

6 หน่วย property ไม่เกนิ 15% 

7 หน่วย CIS ไม่เกนิ 20% 

8 derivatives ดงันี้ 

8.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำม
เสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู ่

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มีขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

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

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร Basel 
III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่
รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทยหรอืตรำสำรหนี้
ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*ของ
ผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนี้สินทำง
กำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิล่ำสุดดว้ย
ก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทำงกำรเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีกำร
เผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มหีนี้สนิทำง
กำรเงนิตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี
ล่ำสุด** ให้ใช้อตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่
ผูอ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ำกว่ำ investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำร
จดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำร
ออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อก
ตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
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(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพัฒนำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
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 ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            

(1.1)  มขีนำดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั ้น  เว้นแต่ เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย  property ทัง้หมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
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(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีผู่อ้อกตรำสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำน
กำรบญัชนัีน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ย
วิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เป็นที่ ยอมรบัในระดับสำกล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS)หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้น้ี กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ย
กำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1.ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคา่ซือ้ขายต่อปี 

อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

1.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 1.61 1.00 1.00 1.00 

1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่เกนิ 1.61 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      
 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่เกนิ 1.61 
 
 

ไม่เกนิ 1.61 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม   

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.4 ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรือภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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2. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

2.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิ 3.21 1.452 1.605 1.608 
2.2 ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.029 0.029 0.029 
2.3 ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27 0.268 0.268 0.268 
2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 0.69    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.049 0.050 0.062 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.014 0.011 0.020 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 4.28 1.812 1.963 1.987 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 2.866 2.074 3.899 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรอืภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) แต่ยังไม่รวมค่ำ  
นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์

  2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรที่จะปรบัเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ ไข  
เพิ่มเติมโครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

  3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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กลุ่มของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 5,111,329.97 10.79

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัที่สามารถ - -

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 5,111,329.97                
 
 

 
 
                       
 
 
 
 

                          

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 10.4886  
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 49,621,101.77          104.76          

เงนิฝากธนาคาร 5,111,329.97            10.79           

หุน้สามญั 44,509,771.80          93.97           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (2,254,006.40)           (4.76)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 47,367,095.37             100.00             
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 10.79 5,111,125.27 5,111,329.97

          รวมเงินฝากธนาคาร 10.79 5,111,329.97

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.43 51,100.00 1,149,750.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.00 31,600.00 474,000.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 184,700.00 454,362.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.44 34,800.00 2,105,400.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.98 40,900.00 462,170.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.97 59,200.00 461,760.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.97 48,400.00 459,800.00

     หมวดธุรกจิของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3.47 48,400.00 1,645,600.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.56 32,500.00 737,750.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.90 17,300.00 899,600.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.40 12,900.00 664,350.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.95 38,100.00 925,830.00

รายละเอียด

 
 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 6,700.00 236,175.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.49 21,100.00 232,100.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.31 11,000.00 618,750.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.71 9,500.00 1,757,500.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.36 6,000.00 642,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.99 10,100.00 941,825.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.68 11,000.00 797,500.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.66 4,500.00 312,750.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 1.00 36,500.00 474,500.00

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 0.28 4,900.00 133,525.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.92 93,700.00 908,890.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.89 13,800.00 1,842,300.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1.04 10,600.00 490,250.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.01 37,800.00 1,426,950.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.11 13,600.00 999,600.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.06 18,200.00 973,700.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.94 87,100.00 3,288,025.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.03 10,500.00 963,375.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.98 11,800.00 463,150.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.97 28,400.00 460,080.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.95 135,100.00 448,532.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.51 15,600.00 240,240.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.95 9,200.00 448,500.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.99 33,400.00 943,550.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.48 24,300.00 1,646,325.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.67 9,700.00 317,675.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 2.86 130,300.00 1,355,120.00

บรษิทั เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 1.01 12,900.00 480,525.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.53 43,800.00 727,080.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.12 32,600.00 531,380.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.47 45,300.00 697,620.00

รายละเอียด

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 37,900.00 947,500.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 3.50 4,500.00 1,656,000.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 1.00 79,100.00 474,600.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.59 11,800.00 1,227,200.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.57 38,300.00 1,216,025.00

บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.99 44,900.00 466,960.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.08 1,926.00 39,097.80

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 3.76 213,500.00 1,782,725.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.97 12,100.00 459,800.00

          รวมหุ้นสามญั 93.97 44,509,771.80

รวมเงินลงทนุ 104.76 49,621,101.77

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -4.76 -2,254,006.40

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 47,367,095.37

รายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 

          

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.94

2 AOT 4.44

3 TQM 3.89

4 RBF 3.76

5 ADVANC 3.71

6 SCC 3.50

7 CPALL 3.48

8 STGT 3.47

9 GULF 3.01

10 DOHOME 2.86บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อาร์ แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

 

รายชือ่หุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล - ชนิดสะสมมูลค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล - ชนิดจา่ยเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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• เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

• ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทุน มไิด้
เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

• ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้

(LHMSFL) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 

o บรษิัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดักำรเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรที่จะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม
จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้  

o กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ้ล มแีนวทำงกำรบรหิำรจดักำรเชงิรุก (Active Management) คอื 
มีเป้ำหมำยชนะดัชนีมำตรฐำน ดังนัน้กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์กำรลงทุน กำรวิเครำะห์
หลกัทรพัย์ที่ลงทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้จดักำร
กองทุน นอกจำกนี้กองทุนอำจมปีรมิำณกำรซื้อขำยหมุนเวยีน (Portfolio Turnover) สูงกว่ำกองทุนทัว่ไป 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว 

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนให้เขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้ำงอิงในอนำคต  หำกผูล้งทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบั
ซื้อคนื  

o กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
ส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 
 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 


