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หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเล้ียงชีพ 
LH Global Income Retirement Mutual Fund  

 (LHGINCOMERMF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั เพื่อการเลีย้งชพี 

ช่ือโครงการ  (ภาษาองักฤษ)   : LH Global Income Retirement Mutual Fund 

ช่ือยอ่     : LHGINCOMERMF 

อายุโครงการ     : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  : 21 กนัยายน 2560 
 
วนัท่ีจดทะเบียน     : 23 พฤศจกิายน 2560 
 
วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 
 
วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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Q: ประเภทของกองทุน 
A: กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fud of Funds (Fund of Funds) 

Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ ทัว่โลก 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ย
ละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอีที
เอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุน
ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรอืกองทุนตราสาร
ทุน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นต้น ใน
สดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และ/หรอื ตราสารแห่งทุน และ/
หรอื ตราสารแห่งหนี้ และ/หรอื ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน และ/หรอื ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย private equity ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรีอกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  เช่น การท า
สญัญาฟิวเจอรส์ และ/หรอืสญัญาออปชัน่ และ/หรอืสญัญาฟอร์เวริด์ และ/หรอืสญัญาสวอป ทีอ่า้งองิกบัหลกัทรพัย ์หรอื
ตวัแปรอ้างองิทีก่องทุนหลกัลงทุน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อท าใหก้องทุนหลกัสามารถสรา้งผลตอบแทนใหใ้กล้เคยีงกบั
ดชันีอ้างอิง ดงันัน้ กองทุนรวมต่างประเทศ  และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนลงทุนจงึมคีวาม เสีย่ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน 
อาจไม่ได้ใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอื
กองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศนัน้ อาจไดร้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงนิของประเทศทีก่องทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศไปลงทุน 

ทัง้นี้ ในการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสาร
หรอืที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรอืที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรอืหลกัทรพัย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่ง
พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ นอกจากนี้ กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื ( reverse 
repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  
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ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพจิารณาลงทุน
เฉพาะทีม่ลีกัษณะเป็นตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธใินการบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด (callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมี
สทิธเิรยีกใหผู้อ้อกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัราที่
ผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบีย้อื่น และไม่มกีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนที่
อา้งองิกบัปัจจยัอา้งองิอื่นเพิม่เตมิ และกองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่ง (hedging)  และจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ทีแ่ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น 
puttable / callable bond เท่านัน้ 

 

 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
    อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 100 ลา้นบาท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลาเท่าใด 
A: เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ ทัว่โลก ซึ่งกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิ
รอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยผูล้งทุนสามารถยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศได ้ 
รวมถงึผูท้ีต่อ้งการออมผกูแบบระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอายุของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขการ
ลงทุน และจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะต้องช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรบัตาม
ประมวลรษัฎากร (ถา้ม)ี 

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) การเปลีย่นแปลงของราคา หรอืผลการด าเนินงานของกองทุนอื่นทีก่องทุนลงทุน 
     2) อตัราแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุน ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั และผลการด าเนินงานอย่างไร 
A: สรุปสาระส าคญัของกองทุนหลกั 

1) กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund 

    นโยบายการลงทุน: กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund มวีตัถปุระสงคใ์นการลงทุนเพื่อ 
สรา้งรายไดร้ะดบัสงูอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภททัว่โลก รวมถงึตลาดเกดิใหม่ 

    วนัทีจ่ดทะเบยีน: 15 ธนัวาคม 2559 

    จดทะเบยีนประเทศ: ลกัเซมเบริก์ 

    อายุกองทุน: ไม่ก าหนด 

    สกุลเงนิของกองทุน: ดอลลารส์หรฐั (USD) 

    Benchmark: Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index 

    แหล่งขอ้มลูกองทุน: www.troweprice.com 
 

 
 
ผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั 

 
หมายเหตุ 
1. ขอ้มลูจาก Factsheet T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 
ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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2) หน่วยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 

    นโยบายการลงทุน: กองทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อสรา้งรายได้
ระดบัสงูอย่างสม ่าเสมอในตราสารหนี้ทัว่โลก 

    วนัทีจ่ดทะเบยีน: 30 พฤศจกิายน 2555 

    จดทะเบยีนประเทศ: ไอรแ์ลนด ์

    อายุกองทุน: ไม่ก าหนด 

    สกุลเงนิของกองทุน: ดอลลารส์หรฐั (USD) 

    Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index  

    แหล่งขอ้มลูกองทุน: www.pimco.com 
 

 
 
ผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั 

 
 
หมายเหตุ 
1. ขอ้มลูจาก Factsheet PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 
2. ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  31 ตุลาคม ของทุกปี  
 

 
 

 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อ 2,000 บาท  

✓ การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายครัง้แรก (IPO): ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ ในเวลาตัง้แต่ เวลา 8.30 – 
15.30 น.   
โดยวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่านัน้ภายใน
เวลา 15.30 น. 

✓ การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO): ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อได้ทีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการแต่งตัง้จาก บรษิัทจดัการ ทุกวนัท าการขายหน่วย
ลงทุน เวลา 8.30 – 14.00 น.   

✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอื
วธิอีื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม 
“บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซื้อลง
บนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

        
  2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี2,000 บาท   

✓ จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืและจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 200 หน่วย 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลา 8.30 - 14.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง วนั เวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิัท
จดัการเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัถัดจากวนั
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  

 

ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่าการสัง่ซื้อ

ดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทนุรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทาง
กฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื 
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนได้
ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 
(ข) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้
(ค) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
วนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
จะต้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ยงัคา้งอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
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2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 
(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยความเหน็ชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายจ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้  บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) 
หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยการ
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการ
ลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั 
(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนใน
หลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ
(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 
(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้ 
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ
ตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และการค้าหลักทรพัย์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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 3) การหยุดรบัค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงิน
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 
Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระท าไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 14.00 น. โดยเป็นการสบัเปลีย่นจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของ
บรษิทัจดัการ (“กองทุนตน้ทาง”) มาเขา้กองทุนน้ี (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนเปิด ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยงั
กองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าส่งหลกัฐานการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
มอี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนั
ท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการถดัไป 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ซึง่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนเมื่อบรษิัทจดัการพบว่าบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดได ้
จองหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนเป็นเหตุทีอ่าจท าใหไ้ดร้บัการจดัสรรเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ www.lhfund.co.th หรอืที่บรษิัทจดัการ ที่หมายเลข
โทรศพัท ์02 286 3484  
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Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี” ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อ

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึรายการ 
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิัทจดัการและ/หรอืนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ ณ 
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่การเกิน
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการกองทุน
รวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 
 

Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผูถ้อืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02 286 3484 หรอืส านกังาน  
      ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02 263 6000   
      
การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้  และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกิดความเสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถอืหน่วยของกองทุน
สามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
 
  

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A: ณ วนัที่ 23 ธนัวาคม 2563 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั มจี านวนกองทุน ภายใต้การ
บรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 54 กองทุน และมมีลูค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 57,591,066,590.47 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 
10. นางดวงมน จงึเสถยีรทรพัย ์   กรรมการ 
 
รายช่ือผู้บริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์    สายการลงทุน 
3. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
4. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
5. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
6. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต สายก ากบั ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและอสงัหารมิทรพัย ์
 

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2. นายพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์  กรรมการ  
3. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
4. นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร กรรมการ  
5. นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
6. นางสาวนันทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
7. นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
8. นายจติตพิงศ ์มเีพยีร กรรมการ  
 
 

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

ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คุณมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 
institute 
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP รุ่น 
154/2554 
-TEPCOT รุ่นที ่6 
-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนั
วทิยากรตลาดทุน (วตท.รุ่น 22) 
-หลกัสตูร Corporate Governance 
For Capital Market Intermediaries 
(CGI) 14/2016 : IOD 
-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
วทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 14 
-ผ่าน CFA ระดบั II  

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

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

คุณพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ ์  -ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 
institute 
-ปรญิญาตร ีเกยีรตนิิยม อนัดบั 2, 
เศรษฐศาสตร ์ บณัฑติ, จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 
-บลจ. ทหารไทย จ ากดั 
 
 
 
 
-บลจ. ทหารไทย จ ากดั 
 
 
 
 
 
-ธนาคารสแตนดารด์ ขารเ์ตอร ์
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จ ากดั   

-รองกรรมการผูอ้ านวยการ สาย
การลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ, ฝ่าย
จดัการลงทุน, (Deputy 
Managing Director, 
Investment Management 
Department) 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส, 
ผูอ้ านวยการฝ่าย Property 
Fund (Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายตราสาร
หนี้ (Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้  
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คุณนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 
Business, Schiller International 
University 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ
การธนาคาร) จฬุาลงกรณ์
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
กองทุนตา่งประเทศ 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหนี้และกองทุน
ต่างประเทศ 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้ 

คุณสมทิธ ์ 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. ธนาคารกรงุเทพ  
 
 
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

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

คุณอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ
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.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

คุณพงศเ์ทพ สมประสงค ์ -ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สาขาการเงนิ 
-ปรญิญาตร ีMiddlesex University, 
สาขา Recording Arts 
-CFA Designation 
-FRM Designation 

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

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

คุณนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University of 
Reading 
-ปรญิญาตร ีธรุกจิระหว่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
-ผ่าน CFA  
-ผ่าน CMT ระดบั I 

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

- ผูจ้ดัการกองทุน 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คุณศรสวรรค ์เตมิวุฒกุิล -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 
-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน 

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

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้ประกนัภยั 
 
-บรษิทั Accenture Solution (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
-บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวลอปเมนต ์

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

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

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

-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความ
เสีย่ง 

คุณนพพล  นราศร ี
 
 
 

-ปรญิญาโท สาขา Finance, 
Chulalongkorn University 
-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั II 

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

-ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ 
-ผูช้่วยจดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารหนี้ 

 
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   
         ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

* นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
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Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1.   ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของ
ผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อก
ตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยการวเิคราะห์สถานะทาง
การเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผู้
ออกตราสารอย่างใกลช้ดิและต่อเน่ือง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

2.   ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คอืความเสีย่งจากการทีบ่รษิทั
ผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนที่ไดส้ญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
และทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คอืความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา 
หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงนิ 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้หรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และวจิยัปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตรา
สารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรบัเปลี่ยนสดัส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ล ะ
ประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

4.   ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถขาย
ตราสารไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท
ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทนุอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการ
บรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
5.   ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ 
การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ที่
กองทุนลงทุน 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะตดิตามและท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ 
6.   ความเส่ียงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมกีาร
ลงทุนในตราสารต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประเทศได ้ซึง่อาจส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถช าระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดต้ามจ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด  
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่คา้ทีบ่รษิทัจดัการมกีารลงทุนไวอ้ย่าง
ใกลช้ดิ และสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

7.  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คอืความ
เสีย่งทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกบัวนัหยุด
ท าการของประเทศไทย ท าให้กองทุนอาจได้รบัช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
ลงทุนล่าชา้ และส่งผลกระทบต่อการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนในประเทศ 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
ชีช้วน  

8.   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งตอ้ง
ลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมคีวามเสีย่งจากการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อเทยีบกบัสกุล
เงนิบาท ซึง่มผีลท าใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามผนัผวนตาม  
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งอาจจะมตี้นทุนที่เพิม่ขึน้จากการท าธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

9.   ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง : การท าสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนอาจท าให้กองทุนเสยีโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกนัขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่ างไรก็
ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว 
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  กองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น หรอืธนาคาร
พาณิชย์ และจะวเิคราะหฐ์านะการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ตดิตามวเิคราะหค์วามเสีย่งในฐานะการเงนิของ
คู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณี มี  credit rating อยู่ ในระดับ  investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.1 หรอื
ขอ้ 2.1  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผู้รบัฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 

national scale 
5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่ผู้
ออกจัดตั ้งขึ้ นตามกฎหมายไทย  หรือส าขาของ ธพ . 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศ
ไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ ไป โดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing        
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
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  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 

  



-19- 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ
regulated market 

6 
 

ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด 
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที่
ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าให้
มกีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าว
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ ผู้ลงทุน
ทั ว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย ์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิัททีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุ
กูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร 
Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
ห รือ ใน ต ลาดซื้ อ ข ายห ลัก ท รัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป
โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ
หนี้ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน และ
ไม่ ได้  มีลักษณ ะตาม  6.4.3.1 ห รือ 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ

ทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 
วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรอือยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ ในระดับ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย ์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าว
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีกัษณะกระจาย การ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย ์
หรอืสทิธกิารเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ใน 
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์
หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ทีส่ านักงานก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกับ
บรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนในbenchmark 

+ 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที ่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 ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่  MF ได้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได ้
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง 
SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลาการ
ฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่ งได้แก่  ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในตอนที่  1 .1 : รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนส าหรับ  MF ทัว่ไป ของส่วนที่  1  : 
อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อัตราส่วนการลงทุนส าหรับ MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :
อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สิน หรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 

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

 

6 derivatives ดงันี้ 
6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 
product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมจี านวนหุ้น
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน
ตราสาร Basel III และศุกูกของ    
ผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึ
ตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability)*ของ     
ผู้ออกตราสารรายนั ้น ตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยก็ได้โดยขอ้มูลหนี้สนิ
ทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด** ใหใ้ช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 
3ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
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เป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม   

1. - 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน

หนึ่ง 
- ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 
   กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน            
(1.1)  มขีนาดเลก็ 
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส 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) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
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International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 
** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 
 

 
 
 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ 0.186 0.091 0.082 
 
หมายเหตุ: 1)  ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั อกีทัง้ค่าธรรมเนียมในเรยีกเกบ็

จากกองทุนทัง้หมด ยงัไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขาย หลกัทรพัย ์
 2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะปรบัเพิม่อตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายขา้งตน้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข เพิม่เตมิโครงการ  
จดัการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
 3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทนุรวม  

 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.50 0.603 0.642 0.642 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 0.030 0.032 0.032 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 0.251 0.268 0.268 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.248 0.236 0.183 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ 0.293 0.264 0.204 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.535 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ 0.017 0.003 0.081 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 1.442 1.445 1.410 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคา่ซือ้ขายต่อปี 

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 

           
      

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 
              
                  สบัเปลีย่นภายในบรษิทัจดัการ 
              
              
              
                  สบัเปลีย่นขา้มบรษิทัจดัการ 
    

 
 

2.50 
 
 
 
 

2.50 
 
 
 

2.50 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
  
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

            
            

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
  
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

            
            

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

เป็นไปตามเงือ่นไข* 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามทีน่าย
ทะเบยีนก าหนด 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุม่หรอืแตล่ะรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรบัการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุตามอตัราทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด 
 
*เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสบัเปลีย่นออกไปบรษิทัจดัการอื่น 
(1) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการต ่ากว่า 50,000 บาท ไม่เรยีกเกบ็ 
(2) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 50,000 บาท เรยีกเกบ็ในอตัรา 500 บาทต่อรายการ 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -          -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 531,562.36              2.91           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -          -

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -         -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 

 
 
 
 
 
     ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 531,562.36                   
 
 
 
 
 
 

   

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 600,232.26                3.29                

เงนิฝากธนาคาร 600,232.26                3.29                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 17,677,848.86            96.86              

หน่วยลงทุน 17,677,848.86            96.86              

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 17,690.39                 0.10                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 17,690.39                 0.10                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (44,816.98)                (0.25)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 18,250,954.53              100.00               
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั 0.38 2,203.43 68,669.90

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.91 531,466.08 531,562.36

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.29 600,232.26

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.10 16,307,603.50 17,690.39

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.10 17,690.39

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 34.90 12,855.55 6,370,227.29

TROWE PRICE-DVSFD INC. 61.96 36,575.68 11,307,621.57

          รวมหน่วยลงทนุ 96.86 17,677,848.86

รวมเงินลงทนุ 100.25 18,295,771.51

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.25 -44,816.98

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 18,250,954.53

รายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั เพือ่การเลีย้งชพี 0.0282
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 1,419,705.00 0.0829 13 Nov 2020 15,129.95

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 342,072.50 (0.0069) 13 Nov 2020 (1,268.07)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 1,444,262.00 0.0439 12 Mar 2021 8,015.18

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 13,101,564.00 (0.0229) 12 Mar 2021 (4,186.67)

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั เพื่อการเลีย้งชพี  

( LHGINCOMERMF ) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
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     ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยัน
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

o บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อบรษิทัจดัการเช่นเดียวกนักบัทีบ่รษิทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัให้มรีะบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิได้
ที ่www.lhfund.co.th 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บรษิัทจดัการที่จะปฏิบตัิการ และด าเนินการใด ๆ 

ตามที่บรษิัทจดัการมีพันธสญัญา หรือข้อตกลงกับรฐัต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมีความ

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o กองทุนเพื่อการเลี้ยงชพีนี้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และถือหน่วยลงทุนจน

ครบอายุ 55 ปีบรบิูรณ์ เพื่อไม่ใหเ้สยีสทิธปิระโยชน์ทางภาษี และหากไม่คนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บั

ภายในก าหนด ผูถ้อืหน่วยตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งองิใน

อนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มู ลโครงการได้ที่

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

o การพิจารณาร่างหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน

ได้รบัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 
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เดอืน วนัที่ วนั รายชื่อวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

01 ม.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

20 ม.ค. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

10 ก.พ. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

17 ก.พ. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

มีนาคม 2563

06 เม.ย. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

10 เม.ย. 2563 ศุกร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

13 เม.ย. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

14 เม.ย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

15 เม.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

01 พ.ค. 2563 ศุกร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

04 พ.ค. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

06 พ.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

21 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

25 พ.ค. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

01 ม.ิย. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

03 ม.ิย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

23 ม.ิย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

03 ก.ค. 2563 ศุกร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

06 ก.ค. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

28 ก.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

12 ส.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

07 ก.ย. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

12 ต.ค. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

13 ต.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

23 ต.ค. 2563 ศุกร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

11 พ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

26 พ.ย. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

07 ธ.ค. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

10 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

24 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

25 ธ.ค. 2563 ศุกร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

28 ธ.ค. 2563 จนัทร์ วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

31 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทุน LHGINCOMERMF

มกราคม 2563

กมุภาพนัธ์ 2563

เมษายน 2563

ตลุาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธนัวาคม 2563

พฤษภาคม 2563

มิถนุายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กนัยายน 2563

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

 

 

 

 

 


