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หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

LH FLEXIBLE RMF 

(LHFLRMF) 

 

 

 
(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563)  

 
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยั

หรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชพี 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH FLEXIBLE RMF 

ช่ือยอ่      : LHFLRMF  

อายโุครงการ     : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  : 2 พฤศจกิายน 2555 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 28 พฤศจกิายน 2555 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมผสมแบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อการเลีย้งชพี  
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้ และตราสารแห่งทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรอืเงนิฝาก รวมทัง้หลกัทรพัย์และทรพัย์สนิ
อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก,ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ โดยจะปรบัเปลีย่น
สดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม 
และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่งจากการลงทุน  

กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากการลงทุน (Hedging) ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตรา
สารแห่งทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

 กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) 
เฉพาะกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านัน้ 

 

 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 500 ลา้นบาท    
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A:  กองทุนนี้เหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการออมและลงทุนต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชพีหลงัเกษียณอายุ และ

ตอบสนองผูล้งทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดร้บัจากเงนิปันผล หรอืก าไรส่วนเกนิทุนจากการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน รวมทัง้ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดร้บัจากดอกเบีย้หรอืก าไรส่วนเกนิทนุจากการลงทนุในตราสาร
แห่งหนี้ 

  

ประเภทและนโยบายการลงทุน  

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:   1)    ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 

2) ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร 
3) ความเสีย่งจากสภาพคล่องของตราสาร 

 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที ่30 พฤศจกิายน ของทุกปี  
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อ  
✓ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัการ

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

หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

 
         2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าหรอืหน่วยขัน้ต ่าในการขายคนื และไม่ก าหนดมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 
✓ ผูล้งทุนสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 
✓ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี อาจส่งผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษี  ดงันัน้ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมาย
ภาษอีากร 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิัท

จดัการเหน็สมควร ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  หรอืเวป็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ท ารายการ  

 
 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่าการ

สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

        2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 
(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ

จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใด
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว 
หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ ไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็น
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ทรพัย์สนิของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั 

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  ทัง้นี้ เฉพาะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง)   ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั ้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้ 
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

         3) การหยุดรบัค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

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

เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยเป็นการสบัเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอืภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนี้ (“กองทุน
ปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 
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การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยงั
กองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น (ตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนดใหม้กีารสบัเปลีย่นได)้ โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าส่งหลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด) ผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

    ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่น
ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนดใหเ้ป็นท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท าการถดัไป 
 
ทัง้นี้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีออก อาจมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งช าระคนื

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 
 
Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไม่สามารถโอนได ้

ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ ที่
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ”ี ทุกครัง้ทีม่กีาร

สัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งเอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อ
ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

       
     ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  - การลงทุนในกองทุนนี้เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ ัง่ซื้อมหีน้าทีต่้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เงื่อนไข 

และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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 - ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน
ส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ    

อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรอื
ส านักงาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิัทจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กิดความเสยีหายแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุน  
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
  

 

 
Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั มจี านวนกองทุน 
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 45 กองทุน และมมีลูค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 
64,413,105,486.78 บาท 

รายชื่อกรรมการ 
1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    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 
 
 
 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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รายชื่อผู้บริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
6. นายปวเรศวร ์วภิูนาถ    สายการลงทุน 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต   สายก ากบัตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

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

Q: รายช่ือผู้จดัการกองทุน 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     

รุน่ 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ากดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

-กรรมการผูอ้ านวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าทีล่งทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและ

กรรมการบรหิาร 
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นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ผ่าน 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 านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

ตราสารหนี้และกองทุน

ต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

ตราสารหนี้ 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  ฝ่าย

ตราสารหนี้ 

นายปวเรศวร ์วภิูนาถ -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์ 

(เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิกร

รมทรพัยากรน ้า) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-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   

สายการลงทุน 

-ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่าย   

ตราสารทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส     

ฝ่ายตราสารหนี้ 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการ

ลงทุน 

-นักวเิคราะห ์ฝ่ายการลงทุน 

นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 

-ผ่าน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 

-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าทีช่ านาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์การเงนิ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผ่าน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความ

เสีย่ง 

-เศรษฐกร 
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นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล -ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิาการเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

- บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิารด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ทีป่รกึษาการลงทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิ

ส ารอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย์ 

นาวสาวนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญาตร ีธุรกจิระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผ่าน CFA  

-ผ่าน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

- บลจ. ธนชาต จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา

การเงนิ 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 

-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสาร

ทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่าย

ตราสารทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่าย

ตราสารทุน 

นายพิริยพล 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 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

-วาณิชธนากร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ป.โท การเงนิ University of Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศาสตร ์ภาค

ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

modeling, EY 
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
        ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
        บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
        หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
 
    2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
        บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

    3) ผูด้แูลผลประโยชน์   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)   

         * นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 
 
  
 
 
 
Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงาน
ของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไร
ของผูอ้อกตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวเิคราะห์
สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตัดสนิใจลงทุน และยงัจะท าการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทัง้การวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกบัของผูอ้อกตราสาร อย่างสม ่าเสมอ เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอืความเสี่ยงจากการที่
บรษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนที่ได้
สญัญาไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อก
ตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงราคา 
หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของ

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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ค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุน้หรอืตราสารหนี้ 
เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์และวจิยัปัจจยัต่างๆ ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจปรบัเปลี่ยนสดัส่วนในการลงทุนในตรา
สารแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คอืความเสี่ยงทีเ่กิดจากไม่สามารถขาย
ตราสารทุนไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กบัการพิจารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 

 
 
ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ ร ับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่รฐับาล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating 
แบบ national scale 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บั

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
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  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด ซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหุ้นออกจาก
การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 
397 วัน  นั บ แต่ วันที่ ล งทุ น  และไม่ ได้  มี
ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคล
ดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะท านองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ     
จดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจาย การ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอื
สิทธิการเช่ า แล้วแต่ กรณี  (diversified fund) ตาม
แนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ใน ระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบั
ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

 

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

 
ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนในbenchmark + 

10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่นิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรือ  P/N ที่ มี เงื่อนไขห้าม เปลี่ยนมือแต่  MF ได้
ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารได้ ตาม
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้2.2 SN (แต่ ไม่ รวมถึง SN ซึ่ งจด
ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
ขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในตอนที ่1.1 : อตัราส่วน
การลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน
ที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรอืตรา
สาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อัตราส่วนการลงทุนส าหรับ MF ทัว่ไป ของส่วนที่  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 

 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือ 
ไม่ม ีcredit rating 

6 หน่วย property ไม่เกนิ 15% 

7 หน่วย CIS ไม่เกนิ 20% 

8 derivatives ดงันี้ 

8.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีขอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 
25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนตราสาร Basel III และศุกูกของ
ผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ 
(financial liability)*ของผู้ออกตราสารราย
นัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมหีนี้สินทางการเงนิที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน า
มลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนิ
นัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด** 
ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณ ะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
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2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้
โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อ ยู่ ใน ร ะดั บ ต ่ า ก ว่ า  investment 
grade ห รือ ไม่ มี  credit rating ให้  บ ลจ . 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้  
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โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน            

(1.1)  มขีนาดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra 
ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  
เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย  property 
ทัง้หมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้  
เว้นแต่ เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
ส าก ล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

 2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
 3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได้ 

อตัราตาม
โครงการ 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.14 0.758 1.107 1.337 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.027 0.027 0.027 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.16 0.107 0.107 0.107 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 0.50    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.039 0.023 0.018 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A 0.004 N/A 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการ
ขาย 

จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A 0.013 N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ 0.023 N/A 0.013 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.21 0.954 1.281 1.502 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 
รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคา่ซือ้ขาย 

อตัราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

2.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 

      
      

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 
 
สบัเปลีย่นภายในบรษิทัจดัการ 

 
 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

      สบัเปลีย่นขา้มบรษิทัจดัการ 1.00 ขัน้ต ่า 200 บาท ขัน้ต ่า 200 บาท ตามเงือ่นไข 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**เง่ือนไขค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนออกไปบริษทัจดัการอ่ืน** 
(1) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการ** ต ่ากว่า 50,000 บาท ไม่เรยีกเกบ็ 
(2) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการ** มากกว่าหรอืเท่ากบั 50,000 บาท เรยีกเกบ็ในอตัรา 500 บาทต่อรายการ 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 19,966,968.30              9.67           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 2,789,329.29               1.35           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                            -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                            -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  

 
 

 
 
 
 

ประเภท                               ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 19,966,968.30                         

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 2,789,329.29                           
 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี 3.0029  
                     
 
   
 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

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

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 206,673,117.90         100.12        

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 19,966,968.30          9.67           

เงนิฝากธนาคาร 2,789,329.29            1.35           

หุน้สามญั 169,999,126.51         82.36          

หน่วยลงทุน 13,917,693.80          6.74           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (262,694.01)             (0.13)          

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 206,410,423.89           100.00          

 
 

 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.35 2,775,316.83 2,789,329.29

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.35 2,789,329.29

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 9.67 20,000.00 19,966,968.30

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 9.67 19,966,968.30

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.26 406,000.00 2,598,400.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.02 85,300.00 2,098,380.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.04 123,700.00 2,152,380.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2.06 1,611,900.00 4,255,416.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.34 173,300.00 13,084,150.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.00 301,500.00 4,130,550.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.51 141,900.00 1,057,155.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.57 491,000.00 5,302,800.00

รายละเอียด

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.02 34,800.00 2,096,700.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.07 4,700.00 146,875.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.99 217,300.00 2,053,485.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 3.37 118,300.00 6,950,125.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.86 47,300.00 10,027,600.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.24 26,200.00 4,624,300.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.49 19,900.00 3,084,500.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.06 31,800.00 2,178,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.50 42,600.00 5,154,600.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.96 20,400.00 1,989,000.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.01 222,600.00 2,081,310.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 0.68 700,600.00 1,401,200.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.49 18,700.00 1,014,475.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.96 37,000.00 1,988,750.00

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 0.48 41,700.00 1,000,800.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.43 30,000.00 5,010,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.43 36,146.00 2,945,899.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.06 61,600.00 4,250,400.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.79 30,600.00 1,621,800.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.52 215,500.00 9,320,375.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.02 52,000.00 6,240,000.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 2.02 12,100.00 4,174,500.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.46 70,600.00 3,018,150.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.96 102,100.00 1,990,950.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.97 28,200.00 1,995,150.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.50 139,900.00 1,035,260.00

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) 2.06 982,400.00 4,243,968.00

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.17 401,000.00 2,406,000.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.47 718,500.00 3,032,070.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.02 4,301,851.00 43,018.51

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.10 138,600.00 10,533,600.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 45,100.00 2,052,050.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 0.52 48,300.00 1,077,090.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.50 23,200.00 1,032,400.00

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.46 130,400.00 958,440.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 1.97 507,000.00 4,056,000.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 2.03 423,200.00 4,189,680.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.52 35,900.00 3,132,275.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.52 114,100.00 3,137,750.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.99 53,100.00 2,044,350.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.97 436,000.00 2,005,600.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.93 97,100.00 3,981,100.00

          รวมหุ้นสามญั 82.36 169,999,126.51

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.88 115,200.00 3,888,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 0.93 145,000.00 1,914,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.44 68,800.00 901,280.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.47 106,500.00 969,150.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.50 60,104.00 1,027,778.40

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท 2.02 427,300.00 4,166,175.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.51 62,578.00 1,051,310.40

          รวมหน่วยลงทนุ 6.74 13,917,693.80

รวมเงินลงทนุ 100.13 206,673,117.90

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.13 -262,694.01

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 206,410,423.89

รายละเอียด

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 AOT 6.34

2 CPALL 5.10

3 ADVANC 4.86

4 PTT 4.52

5 INTUCH 3.37

6 PTTEP 3.02

7 BEM 2.57

8 SCB 2.50

9 GULF 2.43

10 BBL 2.24ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

 
 
              
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชพี

(LHFLRMF) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
 

 
o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บรษิัทจดัการ

ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตักิาร และด าเนินการใด ๆ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม
จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืขี้ชวนให้เขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต  หากผูล้งทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื  

o การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า
ส านักงานได้รบัรองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 
 

 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 
 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 


