
 
 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

LH DEBT INSTRUMENT FUND FOR PVD  

(LHDEBTPVD) 
 

 

 

 

 

 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 
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ช่ือโครงการ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 LH DEBT INSTRUMENT FUND FOR PVD 

(LHDEBTPVD) 

อายโุครงการ  ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  14 สงิหาคม 2562 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  16 สงิหาคม 2562 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ ทุกวนัท าการ  
 
 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืเงนิฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ของภาครฐั และ/หรอืภาคเอกชนที่มคีุณภาพและให้
ผลตอบแทนที่ดเีหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง อาท ิตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตราสาร
แห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืตรา
สารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิที่ออกโดยบรษิทัเอกชนชัน้ด ีตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตรา
สารหรือผู้ออกตราสารอยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade)  ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น 
Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(investment grade) เท่านัน้  
 
ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก และ/หรอืตราสาร Basel lll รวมกนัทุกขณะไม่เกนิ
รอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ   
 
อน่ึง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในประเทศเป็นหลกั อย่างไรกต็ามกองทุนอาจพจิารณาลงทุนใน
ตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศไดใ้นกรณีทีก่องทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิม่เตมิในตราสารสกุลเงนิ
ต่างประเทศหลงัปิดความเสี่ยงค่าเงนิที่ให้อตัราผลตอบแทนเพิม่ขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศใน
กองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทัง้นี้กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน 
 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

 

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ และประมาณการอตัราผลตอบแทน 
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กรณี ลงทุนในธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น จะต้องมอีนัดบัความน่าเชื่อถือสนับสนุน (Support Credit) ซึ่ง
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืประเมนิจากแนวโน้มทีธ่นาคารดงักล่าวจะไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิจากรฐับาล
เมื่อมกีรณีจ าเป็น 
กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั 
และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็น
ตน้ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพจิารณาลงทุน
เฉพาะทีม่ลีกัษณะเป็นตราสารหนี้ทีผู่้ออกมสีทิธใินการบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด (callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่ถ้อื
มสีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัรา
ที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการก าหนดเงื่ อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ใน
ธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในสกุลเงนิต่างประเทศที่กองทุนถอือยู่เทยีบกับ
สกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ ทัง้นี้ จะไม่ลงทุน
ในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบั
ความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารต ่า
กว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่
ตวัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้    

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวขอ้งกับ
กฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทุนในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรอื การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 

 

 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร  

A:  เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนประเภทส ารองเลีย้งชพี (MF FOR PVD) ไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทนุน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 

A:  1) ผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ที่คาดหวงัผลตอบแทนที่สูงกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่า
กว่าหุน้ได ้

     2) ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ  
     3) ผูล้งทุนทีต่อ้งการการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งต ่า  

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:  1) การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหนี้  

     2) ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ของผูอ้อกตราสาร  

     3) ในกรณีมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิตราต่างประเทศ  

 

Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A: กองทนุน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  

 

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที ่31 กรกฎาคม ของทุกปี 
  
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อ  
✓ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ   เวลา 8.30-15.30 น.   
✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์

หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์อง
ผูส้ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

         2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนื และมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี

ผูล้งทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ขอ้ก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน  

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแล้วเห็นว่าการ

สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุใดเหตุหนึ่ง
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
(ข) มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 
 
2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
1. บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลา
ดงักล่าวจากส านักงาน  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  
(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุนรวม  
(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้  
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้  
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 
วนัท าการ  
(6) อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวมตามขอ้ผกูพนั ขอ้ 22.1.2  
2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงันี้ ก่อนการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั
ท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน  
(ข) แจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
กไ็ด ้ 
3. บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัรา



-6- 

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
 
3) การหยุดรบัค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บรษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระท าได้ทุกวนัท าการตามทีบ่รษิัทจดัการก าหนด ระหว่าง

เวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยเป็นการสบัเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิด ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิด
ปลายทาง 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ีไปยงั
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าส่งหลักฐานการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีค าสัง่ให้เป็นวันหยุดท าการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการ
ก าหนดใหเ้ป็นท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท าการถดัไป 

Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A: ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลง
ลายมือชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะต้องด าเนินการ
ขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แล้วผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บั
โอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีก
เกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 
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(3) หลงัจากที่ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกตอ้งสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผกูพนัขอ้ 
13 เรื่อง “สทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึ
ชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดัการ ทีห่มายเลข
โทรศพัท ์02-286-3484  
 
 
 

Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี” ทุกครัง้ทีม่กีาร
สัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งเอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบนัทึก
รายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

A: ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่ับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็น
กรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิ
ปันผลออกจากบญัชแีละทรพัย์สนิของกองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 

    อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

 A: ผูถ้อืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่ 
- บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-286-3484   
- ส านักงาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
- ผูด้แูลผลประโยชน์  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-626-4530 

     การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผูถ้อืหน่วยของกองทุน สามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

 
 

 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั มจี านวนกองทุนภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิัททัง้หมด 48 กองทุน และมมีูลค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 58,704,645,268.72  
บาท 

รายชื่อกรรมการ 

1. นายรตัน์ พานชิพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
 
รายช่ือผู้บริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
4. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต สายก ากบั ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
7. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและอสงัหารมิทรพัย ์

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายมนรฐั ผดงุสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
3. นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร กรรมการ  
4. นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
5. นางสาวนันทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
6. นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
7. นายพริยิพล คงวาณิช กรรมการ  
8. นายชาลส ์ตนัตกูล กรรมการ  
9. นายจติตพิงศ ์มเีพยีร กรรมการ  
 
Q: รายชื่อผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
DCP   
รุ่น 154/2554  
-TEPCOT รุ่นที ่6 
-ผ่าน CFA ระดบั II 
 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  
 
-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแหง่
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จ ากดั  
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่
อาศยั 

-กรรมการผูอ้ านวยการ 
-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ฝ่ายการลงทุน  
-กรรมการบรหิารและประธาน
เจา้หน้าทีล่งทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการและกรรมการบรหิาร 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 
Business, Schiller 
International University 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ 
(การเงนิและการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 
-บลจ.ธนชาต จ ากดั 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 
 
 
-บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย
การลงทุน 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
กองทุนต่างประเทศ 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหนี้และกองทุน
ต่างประเทศ 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหนี้ 
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-บลจ.อเบอรด์นี จ ากดั -ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  ฝ่าย
ตราสารหนี้ 

นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
การเงนิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ 
การเงนิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ 
บญัช ีมหาวทิยาลยัสุโขทยั
ธรรมธริาช 
-ผ่าน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 
-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
 
 
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-เจา้หน้าทีช่ านาญการ ฝ่ายคา้
หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล 
-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์
การเงนิสถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์ 
-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์
การเงนิมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 
-ผ่าน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

นายพงศเ์ทพ สมประสงค ์ -ปรญิญาโท 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สาขา
การเงนิ 
-ปรญิญาตร ีMiddlesex 
University, สาขา Recording 
Arts 
-CFA Designation 
-FRM Designation 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ.ธนชาต จ ากดั 
-บลจ.ธนชาต จ ากดั 
-ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
 
-บล. แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-เจา้หน้าทีส่นิเชื่อรายใหญ่ 
(SAM) 
-ผูแ้นะน าการลงทุน 

นาวสาวนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน 
University of Reading 
-ปรญิญาตร ีธุรกจิระหว่าง
ประเทศ มหาวทิยาลยัมหดิล 
-ผ่าน CFA  
-ผ่าน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
- บลจ. ธนชาต จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิุล -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ 
สาขาวชิาการเงนิ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทนุ 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารทนุ 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
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สารทุน 

นายพริยิพล คงวาณิช -ปรญิญาโท Master of Science 
in Finance, Thammasat 
University 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ, 
Thammasat University 
-ผ่าน CISA ระดบั I 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  
-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทนุ 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
-วาณิชธนากร 

นายชาลส ์ตนัตกูล -ปรญิญาโท สาขา Finance , 
Washington University in St. 
Louis University 
-ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขา
เคม ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั III 
-FRM Charter Holder 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 
-บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 
-NISA Investment Advisor LLC 

-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
-นักวเิคราะหต์ราสารหนี้และ
อนุพนัธ ์

นายจติตพิงศ ์มเีพยีร -ปรญิญาโท (เกยีรตนิยิมอนัดบั 
2) การเงนิและการลงทุน, 
มหาวทิยาลยั University of 
Strathclyde,  
-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้ประกนัภยั 
-บรษิทั Accenture Solution 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
-บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวลอป
เมนต ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-หวัหน้าส่วน แผนกลงทุนและ
บรหิารสนิทรพัย ์
-นักวเิคราะห ์
-วศิวกรโยธา 

นายพรีวชิญ์ ลิม้เดชาพนัธ ์ -ปรญิญาโท สาขา Financial 
Mathematics, University of 
Leeds 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ 
(การเงนิ เอกการลงทุน) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
-FRM 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ 
-บลจ.ทหารไทย 
-บลจ.แอสเซทพลสั 
-บลจ.ทหารไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความ
เสีย่ง 

 

Q: รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบยีนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
      ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
      บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
      หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
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         2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

       * นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงาน
ของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการท า
ก าไรของผูอ้อกตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยการวเิคราะห์
สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตาม
ขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอืความเสี่ยงจากการที่
บรษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนทีไ่ด้
สญัญาไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของ
ผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ  

3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คอืราคาของตราสารแห่งหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารแห่งหนี้ที่มอีายุ
คงเหลอืยิง่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้กจ็ะยิง่มผีลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการอาจลดความเสีย่งดา้นน้ีลงไดจ้ากการตดิตามวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ี
ผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ดว้ยสภาพและขนาดของตลาดตราสาร
หนี้ของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ่งเป็นตลาดที่ก าลงัพฒันา ตราสารต่างๆ ทีก่องทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง 
โดยการซื้อขายเปลีย่นมอืของตราสารมจี านวนครัง้และปรมิาณน้อย ซึ่งกองทุนอาจขายตราสารไม่ไดใ้นช่วงเวลา
ทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัไว ้

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มสีภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 

5. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการจะท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งใน
ส่วนนี้ 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่
ต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิ
ต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจไดร้บัก าไร หรือ
ขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนใน
ต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ 

7. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีาร
ขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิัทจดัการจะก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
และตรวจวดั ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรีะบบที่เหมาะสมในการบรหิาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้  และในกรณีที่กองทุนลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ลดความเสีย่งในส่วนนี้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม 
กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดังกล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงกล่าว 
กองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 

  

  

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

  

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอื ขอ้ 3.13.2 
ส่วนที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 

  

  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล
เป็นประกนั 

ไม่เกนิ 20% 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ filing 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั  

นับแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  

5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 

บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูกทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั 
นับแต่วนัทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  
ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
บุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

6.3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 
3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยูใ่นระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย หลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู ่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาด ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ 
แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

  (1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้  

1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุ
กองทุน คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ 
เฉพาะ MF ทีม่ ีอายโุครงการ ≥ 1 
ปี  

  

  

  

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1 B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการให้
มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending  ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการ
ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตรา
สารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1 มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 อตัราส่วน
การลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

  

6 derivatives ดงันี้ 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงค ์เพื่อการลดความ
เสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

 ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนตรา
สาร Basel III และศุกูกของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้
ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

  

1.1 ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของมูลค่ าหนี้ สินทางการเงิน  ( financial 
liability)*ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมี
หนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป
และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทาง
การเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิ
ล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่ี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิ
ทางการเงนิตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชล่ีาสุด** ให้ใชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและ
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เสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต ้การ
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อก
ตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล
ตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี้ 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1.1) มขีนาดเลก็ 
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(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคา่ซือ้ขายต่อปี 

อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

1.1 ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่ม ี N/A N/A ไม่ม ี

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่ม ี N/A N/A ไม่ม ี

1.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 
      
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี

 
 

N/A 

 
N/A 

 
 

N/A 
 

N/A 

 
 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
 

1.4 ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามทีน่าย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

N/A 200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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2. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

2.1 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกนิ 0.81 N/A N/A 0.103 
2.2 ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 N/A N/A 0.026 
2.3 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไม่เกนิ 0.81 N/A N/A 0.308 
2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  ไม่เกนิ 1.40    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ N/A N/A 0.008 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A N/A 0.003 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.535 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A 0.001 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.14 N/A N/A 0.449 

 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยงัไม่รวมค่า  
นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

  2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะปรบัเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายขา้งต้นโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไข  เพิม่เตมิ
โครงการจดัการในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการและตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

  3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 301,994,705.80           52.88           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 5,118,123.30              0.90            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 264,378,065.50           46.30           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                           -              

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  

 
 
 
 
 

    ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 91,850,806.88

พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั 210,143,898.92          

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 5,118,123.30              

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท AA(TRIS) 7,155,407.35              

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ A(TRIS) 11,705,696.96            

หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 10,365,712.11            

หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 12,607,315.38            

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,095,670.60            

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 38,701,977.20            

หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) A(FITCH) 8,615,198.71              

หุน้กู้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 5,032,308.30              

หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั AAA(TRIS) 9,103,037.76              

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 24,275,726.40            

หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 2,933,861.57              

หุน้กู้ บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 12,570,748.76            

หุน้กู้ บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 31,812,994.50            

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 8,606,218.77              

หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 25,073,819.75            

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 16,980,918.69            

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 28,741,452.69             

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1.9756
 

 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 571,490,894.60            100.09           

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 71,589,587.08             12.54            

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 230,405,118.72            40.35            

เงนิฝากธนาคาร 5,118,123.30               0.90              

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 48,009,924.07             8.41              

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 216,368,141.43            37.89            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (435,424.85)                (0.08)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 571,055,469.75               100.00             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
 ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 
ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี

(LHDEBTPVD) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 58.4895 

 
 
 
 

 
o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกันกบัที่บรษิัทจดัการ

ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตัิการ และด าเนินการใด ๆ 

ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้ 

o ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี มกีารกระจุก

ตวัของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

o ผู้สนใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้

อ้างอิงในอนาคต หากผูล้งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล

โครงการได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั หรอื ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั   

ซื้อคนื 

o การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

ไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน

ของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 


