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ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรอื

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH DEBT FUND 

ช่ือยอ่      : LHDEBT  

อายโุครงการ     : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  : 17 กรกฎาคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 26 กนัยายน 2555 

วนัท่ีเปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

 
 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอนัเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืเงนิฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ของภาครฐั และ/หรอืภาคเอกชนที่มคีุณภาพและให้
ผลตอบแทนที่ดเีหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตราสาร
แห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงินฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืตรา
สารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิที่ออกโดยบรษิทัเอกชนชัน้ด ีตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตรา
สารหรือผู้ออกตราสารอยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น 
Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(investment grade) เท่านัน้ ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   
 อน่ึง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในประเทศเป็นหลกั อย่างไรกต็ามกองทุนอาจพจิารณา
ลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศไดใ้นกรณีทีก่องทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิม่เตมิในตราสาร
สกุลเงินต่างประเทศหลังปิดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทัง้นี้กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น จะต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือสนับสนุน (Support 
Credit) ซึง่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืประเมนิจากแนวโน้มทีธ่นาคารดงักล่าวจะไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิ
จากรฐับาลเมื่อมกีรณีจ าเป็น 

ส่วนข้อมลูสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 
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กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั ้น กฎ ระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความ
เสีย่ง เป็นตน้ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในสกุลเงนิต่างประเทศทีก่องทุนถอือยูเ่ทยีบ
กบัสกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ ทัง้นี้ จะไม่
ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตรา
สารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุน
เท่านัน้    

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่
เกีย่วขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทนุของกองทุนนี้ในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทุน
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรอื ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
notes) และ/หรอื การลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบันโยบาย
การลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผูง้ทุนมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ ในกรณีทีร่าคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนปรบัตวัสงูขึน้ 
และเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรายไดจ้ากเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดย
พจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวด
บญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล แลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้
ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด และ
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
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Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรอืไม่อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  

1)ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHDEBT-R) 
2)ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHDEBT-D)  
3)ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : LHDEBT-A) 

 
ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตาม

เงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด  
 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 2,000 ลา้นบาท    
 
Q: กองทนุน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทนุน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A:  กองทุนนี้เหมาะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/สถาบนั ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้ง

ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะปานกลางถงึระยะยาว จากการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คุีณภาพและเหมาะสมกบัระดบัความ
เสีย่ง โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
o ชนิดสะสมมลูค่า (LHDEBT-A) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้

จากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 
o ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHDEBT-D) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั

รายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสทิธิได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

o ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHDEBT-R) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้
ผูล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

  
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  1) การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหนี้  
     2) ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ของผูอ้อกตราสาร  
     3) ในกรณีมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของ

เงนิตราต่างประเทศ  
 
Q: กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
 
 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที ่31 สงิหาคม ของทุกปี  
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้  
✓ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ เวลา 8.30-15.30 น.   
✓ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์

หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์อง
ผูส้ ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

         2) วธิรีบัซือ้คนื  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนื และมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี
✓ กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ เพื่อจ่าย
ผลประโยชน์ใหก้บัผูล้งทุน โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมดไปซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ทีผู่้
ลงทุนจะไดร้บั จะค านวณโดยราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ภายใน 5 วนัท า
การถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรอื 

✓ กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ(ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดจ่ายเงนิปันผล 
และชนิดสะสมมลูค่า) 
ผูล้งทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัทีท่ ารายการ  

 
Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ

สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บั
ช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แ ต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

        2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) เมื่อบรษิัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ

จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ 
หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท า
การ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศส านกังาน 
ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรอืมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณี
ทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่า
รอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง)   ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมีไวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่ รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้ 
1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

 

         3) การหยุดรบัค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

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

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

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ีไปยงั
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าส่งหลักฐานการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

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

 
Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A: ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได้ 

ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

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

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรยีก
เกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที่ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

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

 
Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดัการ ทีห่มายเลข
โทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
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Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ”ี ทุกครัง้ทีม่กีาร

สัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งเอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

       
ทัง้นี้ สทิธิในหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบนัทึก
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 
Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A: ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็น
กรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิ
ปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 
 

Q: ผูถื้อหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผูถื้อหน่วยสามารถรอ้งเรียนผา่นช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตลุาการหรอืไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรือ

ส านกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
     การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผูถ้อืหน่วยของกองทุน สามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั มจี านวนกองทุนภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 44 กองทุน และมมีลูค่าสนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 64,251,711,611.83 
บาท 
 
รายช่ือกรรมการ 
1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิยัแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสวุรรณา 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 
 
รายช่ือผูบ้ริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนศิานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
6. นายปวเรศวร ์วภิูนาถ    สายการลงทุน 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต   สายก ากบัตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
Q: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 
A: รายช่ือคณะกรรมการลงทนุ 

1.  นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
3.  นายปวเรศวร ์วภิูนาถ กรรมการ  
4.  นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร กรรมการ  
5.  นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
6.  นางสาวนนัทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
7.  นางสาวชนากานต ์ หงัสสตู กรรมการ  
8.  นางสาวอาทติยา  พริยิโสภากุล กรรมการ  
9.  นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
10. นายพริยิพล คงวาณิช กรรมการ  

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื่อผูจ้ดัการกองทุน 
 

ชื่อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN 

Graduate Institute 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP 

รุน่ 154/2554  

-TEPCOT รุน่ที ่6 

-ผา่น 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)  

-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

-กรรมการผูอ้ านวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าทีล่งทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและกรรมการบรหิาร 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิ

และการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.ธนชาต จ ากดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ากดั 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย

การลงทุน 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย

ตราสารหน้ีและกองทุน

ต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย

ตราสารหน้ี 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  ฝ่าย

ตราสารหน้ี 

นายปวเรศวร ์วภิูนาถ -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์

(เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์        

(วศิกรรมทรพัยากรน ้า) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย

การลงทุน 

-ผูอ้ านวยการอาวโุส  ฝ่ายตรา

สารทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  ฝ่าย

ตราสารหน้ี 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการ

ลงทุน 

-นกัวเิคราะห ์ฝ่ายการลงทุน 
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นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 

-บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าทีช่ านาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธรุกจิจดัการ

กองทุนสว่นบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง เกยีรติ

นิยมอนัดบั 1 

-ผา่น CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล -ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิา

การเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิ

และการธนาคาร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ผา่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สาขากรงุเทพ 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- บลจ.ไทยพาณิชยจ์ ากดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิารด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ทีป่รกึษาการลงทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยทุธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิ

ส ารอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University 

of Reading 

-ปรญิญาตร ีธรุกจิระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น CFA  

-ผา่น CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

- บลจ. ธนชาต จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวฒุกิลุ -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา

การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสาร

ทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 
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นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญาโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ, 

Thammasat University 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

-วาณิชธนากร 

 
Q: รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
         ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
         บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
         หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
 
      2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
  
     3) ผูด้แูลผลประโยชน์   

  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

           * นอกจากหน้าที่ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
 
Q: ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

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

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

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอืความเสีย่งจากการที่
บรษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนทีไ่ด้
สญัญาไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของ
ผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ  

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

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการอาจลดความเสีย่งดา้นน้ีลงไดจ้ากการตดิตามวเิคราะหปั์จจยัทีม่ี
ผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ดว้ยสภาพและขนาดของตลาดตราสาร
หนี้ของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึง่เป็นตลาดที่ก าลงัพฒันา ตราสารต่างๆ ทีก่องทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง 
โดยการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารมจี านวนครัง้และปรมิาณน้อย ซึง่กองทุนอาจขายตราสารไม่ไดใ้นช่วงเวลา
ทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มสีภาพคล่องให้สอดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

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

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

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่
ต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิ
ต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอื
ขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนใน
ต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี้ 
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7. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) : สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีาร
ขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิัทจดัการจะก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 
และตรวจวดั ติดตามความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรีะบบที่เหมาะสมในการบรหิาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้  และในกรณีที่กองทุนลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดความเสีย่งในสว่นนี้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม 
กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงกล่ าว 
กองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง (Structured note) : เป็น
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของ
สนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างองิ ท าให้ได้รบัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั และเกดิจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วน
ใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบริษทั หรอืสถาบนัการเงนิที่มคีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสาร
ดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายุตราสารเมื่อรอ้งขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความ
ผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 

 
 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 
 

 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
       แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกนิ 10% 
 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกนิ 15% 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกนิ 20% 
 
      

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื SN  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี ้
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั  
                  นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี้ 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย 
                              ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้ 
                              แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  
       นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ  
       regulated market 

(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
       6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกกู 
                 ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.  
                 ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                   
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
                 6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
                 6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป  โดยม ี
                              รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  
                              < 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้
                              มลีกัษณะตาม 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  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 
                                               ทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                               6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศ 
                                               ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 
                                               บุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 –  
                                               6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  
                นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ                   
                regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.2.1  reverse repo 
       6.2.2  OTC derivatives 

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

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการ

เขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
      

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้        
แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด 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 ทีน่ิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ
- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
นิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่ddอาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

  ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
  อายุโครงการ > 1 ปี 
    

2 ทรพัยส์นิดงันี ้
2.1 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
2.2 derivatives หรอื SN ทีม่ ีunderlyling เป็นตราสาร
ตามขอ้ 2.1 
 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 20% 

3 ทรพัยส์นิดงันี้ 
3.1  B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรา
สารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
3.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  
3.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสาร
หนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศกุกู ทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ 
      3.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ใน
สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
      3.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment 
grade หรอืไม่ม ีcredit rating    
 (ขอ้น้ีไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน 
buy & hold ทีล่งทุนใน B/E P/N SN เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเท่าเงนิฝากทีม่อีายุไม่เกนิอายุกองทุน หรอืรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

4 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกนิ 20% 
5 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
6 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
7 ตราสารดงันี้ (total SIP) 

7.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนที่
ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit)  
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู (ถา้
นโยบายเดมิม ีSN หรอื Basel lII กใ็สเ่พิม่ตรงนี้ดว้ย) ทีม่ ี
อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่า
กว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade / 
unrated)  (หมายความรวมถงึ ในระบบ regulated market 
และไม่อยูใ่นระบบ regulated market และ ทีม่ขีอ้มลู 
public และ non-public) 

8 derivatives ดงันี้ 
8.1  hedging limit :  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2  non-hedging limit : การเขา้ท าธุรกรรม  
       derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง 

global exposure limit OTC derivatives limit 
8.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการ
ลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิ
จากการลงทุนใน derivatives 
โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ 
NAV 

ไม่เกนิ 25% ของ NAV 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของ
กองทุนดงันี้ 
(1)  กองทุนรวมปิด 
(2)  กองทุน buy & hold  
(3)  กองทุนทีม่กีาร
บรหิารจดัการเพื่อไมใ่หม้ี
ความเสีย่งดา้นสภาพ
คล่อง เช่น ไดจ้ดัใหม้ ี
ขอ้ตกลงกบัคู่สญัญาใน
การลา้งฐานะของสญัญา
ไดทุ้กขณะตามราคา
ยุตธิรรม (fair value)) 

8.2.2  กรณีกองทุนมกีาร
ลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิ
จากการลงทุนใน derivatives 
โดยมลูค่าความเสยีหาย
สงูสดุ (value-at-risk : VaR) 
ของกองทุนตอ้งเป็นดงันี้ 
(1) absolute VaR < 20% 
ของ NAV  
(2) relative VaR < 2 เท่า 
ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบ
ซบัซอ้น” หมายความว่า  
การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบ
ซบัซอ้น (complex strategic 
investment) หรอืการลงทุน
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ี
ความซบัซอ้น (exotic 
derivatives) 
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หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการต้องมี

จ านวนหุน้ของบรษิัทรวมกนั<25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III 
และศุกกูของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถงึตราสาร
หนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial   
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
ส าหรบั รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี้สนิ
ดงักล่าว ของเจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจาก
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

       ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามที ่ 
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ ให้
ใชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ ใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ เป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

  2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสาร
ออกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 
investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ.  
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั 
รวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3  
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น 
รายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะ เป็นโครงการ (bond issuance program)  
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

        (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดย 
        บุคคลดงันี้  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 
        การเงนิ 
       2. ธนาคารออมสนิ 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
           แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
       7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย 
            เป็นสมาชกิ 
       11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง 
             เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื  
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุ ดงันี้ 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น 
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
 (1.1)  มขีนาดเลก็ 
 (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
 (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอ้ยละของมูลค่าซ้ือขายต่อปี 

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1.1 ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

1.2 ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

1.3 ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 
      
 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่ม ี 
 
 

ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี 
 
 

ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี 
 
 

ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี 
 
 

ไม่ม ี
1.4 ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามทีน่าย

ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

 

หมายเหตุ : 1) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไมเ่ท่ากนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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2. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยงัไม่รวมค่า 
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

  2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการที่จะปรบัเพิม่อตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายขา้งต้นโดยไมถ่อืว่าเป็นการแก้ไข เพิม่เตมิ
โครงการจดัการในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย ทัง้น้ี เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการและตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

  3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 0.81 0.107 0.107 0.107 
2.2 ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.032 0.032 0.031 
2.3 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
     LHDEBT-A 
     LHDEBT-D 
     LHDEBT-R 

 
ไม่เกนิ 0.81 
ไม่เกนิ 0.94 
ไม่เกนิ 0.94 

 
0.396 
0.396 
0.396 

 
0.396 
0.396 
0.396 

 
0.396 
0.396 
0.396 

2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 0.28    
- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.012 0.006 0.006 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A 0.002 N/A 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ จ่ายตามจรงิ 0.002 0.002 0.002 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.14 0.549 0.545 0.542 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 9,738,436.84                         2.11            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 28,860,371.55                       6.26            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 411,267,985.45                      89.15           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ 8,776,816.81                         1.90            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภท                              ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 9,738,436.84

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,344,368.56

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 26,195,317.36                 

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,320,685.63                   

หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 23,720,408.88                 

หุน้กู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 39,967,403.21                 

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 13,258,458.90                 

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 37,025,098.64                 

หุน้กู้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 9,125,311.54                   

หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 4,453,137.04                   

หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) A(FITCH) 6,653,289.24                   

หุน้กู้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 6,648,521.67                   

หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 37,193,486.99                 

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 30,419,165.33                 

หุน้กู้ บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 4,404,973.62                   

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 31,077,138.08                  

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน   

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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ประเภท                              ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 2,273,687.25                   

หุน้กู้ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) AAA(TRIS) 18,189,232.61                 

หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 35,206,017.68                 

หุน้กู้ บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 23,807,747.84                 

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 19,898,273.40                 

หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 8,002,489.12                   

หุน้กู้ บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 6,519,692.66                   

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 22,247,947.30                 

หุน้กู้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 4,521,059.00                   

หุน้กู้ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 26,655,445.45                 

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 8,776,816.81                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 3.3463
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio (ต่อ) 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 458,643,610.65            99.42            

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 9,738,436.84               2.11              

เงนิฝากธนาคาร 2,665,054.19               0.58              

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 26,195,317.36             5.68              

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 420,044,802.26            91.05            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 2,670,552.94               0.58              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 461,314,163.59               100.00             
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 

(LHDEBT) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 38.0882 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ชนิดสะสมมลูค่า 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ชนิดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
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- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน 
มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 

 

o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตักิาร และด าเนินการใด ๆ 

ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมีความ

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o ผู้สนใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูล

โครงการไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนื  

o การพจิารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน

ไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน

ของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

o ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มกีารกระจุกตวัของการถอืหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้ลงทุนสามารถ

ตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 

 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 


