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(สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที% 8 สิ
นสดุวนัที% 9: พฤศจิกายน >?8>)  
 

ผ ู้ลงทนุควรศึกษารายละเอียดของกองทนุอย่างละเอียดถี%ถว้นก่อนตดัสินใจลงทนุหากมีข้อสงสยัหรอื
ต้องการข้อมลูเพิ%มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรอืผ ู้สน ับสนุนการขายหรอืรบัซื
อคืน 
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ชื%อโครงการ     กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี 
     LH GOVERNMENT BOND RMF 
     (LHGOVRMF) 
 
อายโุครงการ     ไม่กาํหนด  
 
วนัที%ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ั 
งและจดัการกองทนุรวม  2 พฤศจกิายน 3444 
 
วนัที%จดทะเบยีนกองทุน     35 พฤศจกิายน 3444 
 
วนัที%เปิดเสนอซื
อหน่วยลงทนุ   ทุกวนัทาํการ    
 
วนัที%เปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ   ทุกวนัทาํการ  
 
 

 

Q: ประเภทของกองทนุ 
A:  กองทุนรวมตราสารหนี� ที�มวีตัถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิการออมระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชพีของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
Q: นโยบายการลงทนุ 
A:  กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี� เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัยอ์ื�นที�ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยจะ
เน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐั เช่น ตั Iวเงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี�อื�นใดที�กระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพื�อการฟื�นฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั หรอืผูค้ํ�าประกนั โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5O ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนที�เหลอืจะพจิาณาลงทุนในตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสาร
หรอืผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated 
Debt จะต้องไดร้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(investment 
grade) เท่านั �น รวมทั �งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
หรอืหลายอย่าง ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืให้ความ
เหน็ชอบ   

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื�อลดความเสี�ยงในการลงทุน (Hedging) ซึ�ง
พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั �น กฎ ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ทศิทาง
ราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบี�ย คา่ใชจ้่ายในการป้องกนัความเสี�ยง เป็นตน้ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ทั �งนี� กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมีไวซ้ึ�งตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตรา
สารแห่งทุนของบรษิัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี�ที�มีอนัดบัความ

ส่วนข้อม ูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  
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น่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารแห่งหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถอื (Unrated Securities) 

 กองทุนอาจมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) 
เฉพาะกรณีที�ตราสารแห่งหนี�นั �นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที�
กองทุนลงทุนเท่านั �น 

 
 
 
Q: กองทุนรวมนี
 เป็นกองทุนรวมที%ม ีการกาํหนดประเภทของผ ู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไมอ่ย่างไร  
A:  กองทนุรวมนี�เป็นกองทนุสาํหรบัผูล้งทนุทั �วไป โดยไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ  

 
Q: กองทนุรวมนี
มีจาํนวนเงินทนุโครงการเท่าใด  
A: จาํนวนเงนิทุนโครงการนี�เท่ากบั iOO ลา้นบาท    
 
Q: กองทุนนี
 เหมาะสมที%จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทนุในกองทุนนี
 เป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A: กองทุนนี�เหมาะสมกบัผูล้งทุนที�ต้องการออมและลงทุนต่อเนื�องระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชพีหลงัเกษยีณอายุ โดย

หวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐัหรอืรฐับาลคํ�าประกนั  
  
Q: ปัจจยัใดที%ม ีผลกระทบอย่างมีน ัยสาํคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
A:   i)    ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสาร 

2) ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร 

Q: กองทนุนี
ม ีผ ูป้ระกนัเงินทนุหรือม ุง่เน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทนุนี�ไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทนุรวมนี
มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที� jO พฤศจกิายน ของทุกปี  
 
 
 
 
Q: กองทนุรวมนี
มีวิธ ีการขายและรบัซื
อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร  
A:  i) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 

� ไม่กาํหนดมลูคา่ขั �นตํ�าของการสั �งซื�อ  
� ผู้ลงทุนสามารถสั �งซื�อได้ที�บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ได้รบัการ

แต่งตั �งจากบรษิทัจดัการ   เวลา 5.jO-i4.jO น.   
� ผูส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระเงนิคา่ซื�อคร ั �งเดยีวเตม็จํานวนที�ส ั �งซื�อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์

หรอืวธิอีื�นใดที�บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั �งซื�อจะตอ้งลงวนัที�ตามวนัที�ที�ส ั �งซื�อและขดีครอ่มเฉพาะสั �งจ่าย

ลกัษณะที%สาํคญัของกองทนุรวม  

ข้อกาํหนดในการซื
อขายและโอนหน่วยลงทนุ 
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ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื�อ ที�อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ั �งซื�อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื�อความสะดวกในการติดต่อและเพื�อผลประโยชน์ของผูส้ ั �งซื�อหน่วย
ลงทุน 

 
         3) วธิรีบัซื�อคนื  

� ไม่กาํหนดมลูคา่หรอืหน่วยขั �นตํ�าในการขายคนื และไม่กําหนดมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ั �นตํ�า 
� ผูล้งทุนสามารถสั �งขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสั �งขายคนืหน่วย

ลงทุน ไดต้ั �งแต่เวลาเริ�มทาํการถงึเวลา i4:jO น. 
� การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชพี อาจส่งผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนต้องชําระคนืสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษ ี ดงันั �นผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที�ที�จะตอ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้กําหนดในกฎหมาย
ภาษอีากร 
 
ทั �งนี� บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงเวลาทําการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที�บรษิัท

จดัการเหน็สมควร ซึ�งเป็นไปเพื�อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื (ถ้าม)ี หรอืเวป็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการนบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัที�ทํา
รายการ  

 
Q: กรณีใดที%บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการสั �งซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีที�บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่การ

สั �งซื�อดงักล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื�อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

 
Q: กองทุนรวมนี
ม ีข้อกาํหนดเกี%ยวกบัการเล ื%อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่
รบัซื
อค ืนหน่วยลงทนุตามคาํส ั %งที%รบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํส ั %งซื
อหรือขายคืนหน่วยลงทนุไว้อย่างไร 
A: i) การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการอาจเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที�ไดม้ีคําส ั �งขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณดีงัต่อไปนี�  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที�ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที�ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกต ิซึ�งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มีคําส ั �งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที�บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งนั �นต่างจากราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถูกต้องตั �งแต่หนึ�งสตางคข์ึ�นไป
และคดิเป็นอตัราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถกูตอ้ง 
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(3) มคีาํส ั �งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที�บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูตอ้งนั �นต่างจากราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถกูตอ้งตั �งแต่หนึ�งสตางค์
ขึ�นไป และคดิเป็นอตัราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถกูตอ้ง 

        3) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสั �งที�รบัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื�อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื�อ คาํสั �งขายคนื หรอืคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสั �งซื�อ คาํส ั �งขายคนื หรอืคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณทีี�ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี� 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื�อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื�อขายไดต้ามปกต ิ
(2) เมื�อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถ

จาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
คาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมีเหตุจําเป็นอื�นใด
เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั �งนี� บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื�อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื�อ คาํสั �งขายคนื หรอืคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัมาแลว้ 
หรอืจะหยดุรบัคาํสั �งซื�อ คาํส ั �งขายคนื หรอืคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในกรณนีี�ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทํา
การ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที�กองทนุรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสาํนกังาน 
ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื�อเป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุน และการกาํหนดอตัราสว่นการลงทุน เมื�อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี�เกดิขึ�นและก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักลา่วอยา่งมนัียสาํคญั 

(ก) ตลาดซื�อขายหลกัทรพัยด์งักลา่วไม่สามารถเปิดทาํการซื�อขายไดต้ามปกต ิทั �งนี� เฉพาะกรณี
ที�กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี�ซื�อขายในตลาดซื�อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่า
รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที�ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที�ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที�ลงทุนไวต้าม
กําหนดเวลาปกติ ซึ�ง เหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง)   ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ�งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศนั �นหยุดรบัคําสั �งซื�อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื�อคนื
หน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื�อหรอืคาํส ั �งขายคนืหน่วยลงทนุที�รบัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื�อหน่วยลงทุนที�รบัไว้แลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสั �งซื�อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี� 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั �น ๆ มีส่วนเกี�ยวข้องกับการกระทํา
ดงัต่อไปนี� 
1. การกระทําที�เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี�ยวกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
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3. การกระทําที�เป็นการปฏบิตัติามคาํสั �งเกี�ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ ี
อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

         j) การหยดุรบัคาํสั �งซื�อขายหน่วยลงทุน 
เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที�มคีวามจําเป็นเพื�อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื�อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสั �งซื�อ คาํสั �งขายคนื หรอืคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดเ้ป็นการชั �วคราวตามระยะเวลาที�เหน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําส ั �งซื�อ คําสั �งขายคืน หรอืคําสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธ ีการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทําไดทุ้กวนัทําการตามที�บรษิทัจดัการกาํหนด ระหว่าง

เวลาเริ�มทําการถงึ i4.jO น. โดยเป็นการสบัเปลี�ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื�นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอืภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื�น (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนี� (“กองทุน
ปลายทาง”) ทั �งนี�  การสบัเปลี�ยนการถอืหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเง ื�อนไขที�ระบุไว้ใน
โครงการจดัการของทั �งกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี�ไปยงั
กองทุนอื�นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอื�น (ตามที�บรษิทัจดัการ
กาํหนดใหม้กีารสบัเปลี�ยนได)้ โดยสง่คาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน และนําสง่หลกัฐานการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
(ที�บรษิทัจดัการกาํหนด) ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทนุ 

      
ในกรณีที�วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทาํการ และ/หรอืวนัที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื�น
ใดที�มีอํานาจตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องมีคําส ั �งให้เป็นวันหยุดทําการซื�อขาย แม้อาจเป็นวนัที�บริษัทจดัการ
กาํหนดใหเ้ป็นทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื�อนวนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นวนั
ทาํการถดัไป 

 
ทั �งนี�การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชพีออก อาจมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชาํระคนื

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันั �นผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที�ตอ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายภาษอีากร 
 
Q: กองทนุรวมนี
กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชพีไม่สามารถโอนได ้

ทั �งนี� การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี%ยวกบัม ูลค่าทรพัยส์ินส ุทธิ ม ูลค ่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรบัซื
อ
คืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืที�บรษิทัจดัการที�หมายเลข
โทรศพัท ์O3-35z-j{5{ และ O3-z|}-3i44 
 
 
 
Q:  กองทนุนี
ม ีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม ่อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษ”ี ทุกครั �งที�มกีาร

สั �งซื�อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื�อเป็นการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัสง่เอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน i4 วนัทําการนับแต่วนัทํา
การถดัจากวนัที�ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก หรอืภายใน | วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที�ซื�อ
ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก อนึ�งเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณยี ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณ ี

       
       ทั �งนี� สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�นต่อเมื�อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ําการบนัทึก
รายการสั �งซื�อหน่วยลงทนุของผูส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี
อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื%องใด ภายใต้เงื%อนไขอย่างไร 
A:  - การลงทุนในกองทุนให้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผู้ส ั �งซื�อมีหน้าที�ต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เง ื�อนไข และ

วธิกีารที�กาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 
- ในกรณีที�บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั �น
ในสว่นที�เกนิกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมด 

 
Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเพิ%มเติมได้ที%ใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q:  ผ ู้ถอืหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทนุมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
     อนุญาโตตลุาการหรือไม ่อย่างไร 
 A: ผู้ถอืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี� บรษิัทจดัการที�หมายเลขโทรศพัท์ O3-35z-j{5{ และ O3-z|}-3i44 หรอื
สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์O3-3zj-zOOO  
      
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิัทจดัการมีนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที�บรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี� และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน   
ผูถ้อืหน่วยของกองทุน สามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

สิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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Q: ข้อมลูเกี%ยวกบับริษทัจดัการกองทนุรวม 
A:  ณ วนัที� jO พฤศจกิายน 34zi บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั มจีาํนวนกองทุน
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัทั �งหมด j} กองทนุ และมมีลูคา่สนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 
56,817,906,287.80 บาท 

รายชื%อกรรมการ  
1. นายรตัน์  พานิชพนัธ ์   ประธานกรรมการ 
2. นายอดลุย ์วนิยัแพทย ์   กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พทุธประสาท  กรรมการ 
4. นางศศธิร  พงศธร    กรรมการ 
5. นางสาวจฑุามาศ  สมบุณยะวโิรจน์  กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ   กรรมการ 
7. นางจนัทนา  กาญจนาคม   กรรมการ 
8. นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ �   กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั   กรรมการ 
 
รายชื%อผ ู้บริหาร 
i. นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ �                              กรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายอนุวฒัน์  อิ�มแสงรตัน์                        สายการตลาด 
j. นางสาวศศวิณ์ี  กฤษณะสมติ                    สายปฎบิตักิารกองทนุ 
{. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ                        สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. นางมนชญา รชัตกุล                               สายการลงทนุ 
z. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั                          สายการลงทุน 
|. นายวรนนท ์ อศัวกติตเิมธนิ                      สายธรุกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานและอสงัหารมิทรพัย ์
 
Q: รายชื%อคณะกรรมการลงทนุ 
A: รายชื�อคณะกรรมการลงทนุ 

1. นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ �   ประธานกรรมการ   
2. นางสาวมนชญา รชัตกุล   ผูจ้ดัการกองทุน   
3. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    ผูจ้ดัการกองทุน   
4. นายอานุภาพ  โฉมศร ี   ผูจ้ดัการกองทุน   
5. นางสาวพรเพญ็ ชลุปีระเสรฐิ  ผูจ้ดัการกองทุน   
6. นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กาํจร   ผูจ้ดัการกองทุน   
7. นางสาวนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ  ผูจ้ดัการกองทุน  
8. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
9. นายภควตั พสิทุธพินัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
10. นายสทิธานต ์สรุเดช    ผูจ้ดัการกองทุน 
11. นางสาวดวงพร จงศรสีวาท  ผูจ้ดัการกองทุน 
 

บคุคลที%เกี%ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทนุรวม 
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Q: รายชื%อผ ู้จดัการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที%เกี%ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทนุรวม รวมท ั 
งหน้าที%ความรบัผิดชอบของผ ูจ้ดัการกองทนุดงักล ่าว 
A: รายชื%อผ ู้จดัการกองทนุ 
 

ชื�อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าที�ความรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ � -CFA ระดบั II สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์และประกาศนียบตัร 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย DCP รุ่น 154/2554  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute  

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จาํกดั  

 

-บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย)จาํกดั 

-กรรมการผูอ้าํนวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าที�ลงทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวมนชญา รชัตกุล -ปรญิญาโท/บรหิารธรุกจิ (การจดัการ

ทั �วไป) Western Illinois University, 

US 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

 

-บลจ.ธนชาต จาํกดั 

-บลจ.เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 -บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

-บล.เอกธาํรง เคจไีอ จาํกดั 

-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

-ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย

การลงทุน  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส (ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ)  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

(ผูอ้าํนวยการ) 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  

 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  

-จนท.วเิคราะหห์ลกัทรพัยอ์าวุโส  

-Auditor  Officer 7 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.ธนชาต จาํกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จาํกดั 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

-บลจ.อเบอร์ดนี จาํกดั 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

ตราสารหนี� 

-ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

ตราสารหนี� 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนี� 
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นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กําจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 

-CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จํากดั 

-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าที�ชาํนาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน

สว่นบคุคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒัน  

บรหิารศาสตร ์เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

-ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เกยีรตนิิยม

อนัดบั i 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสี�ยง 

-เศรษฐกร 

นางสาวพรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ -ปรญิญาโท Information Systems & 

Management, London School of 

Economics, UK 

-ปรญิญาโท Finance, Imperial 

College, U.K.  

-ปรญิญาตร ีEconomics & 

Accountancy, City University, UK 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บลจ.วรรณ จาํกดั  

-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 

-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวนภาพรรณ จงึจนิต์เจรญิ -ปรญิญาโท การเงนิ Shanghai 

University of finance and 

economics  

-ปรญิญาตร ีการเงนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

-CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บลจ. วรรณ จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ -ปรญิญาโท การเงนิ, Warwick 

Business School 

-ปรญิญาโท การบรหิารการเงนิ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-CFA 

-FRM 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

-ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

-ผูจ้ดัการกองทุน  

-ผูจ้ดัการกองทุน  

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน  

-นกัวเิคราะห ์ 
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นายภควตั พสิทุธพินัธุ ์  -ปรญิญาโท บญัชแีละการเงนิ 

University of Birmingham 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บล.ธนชาต จาํกดั 

-บล.ไทยพาณิชย ์จํากดั 

-บล.กสกิรไทย จาํกดั 

 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

-Equity Dealer 

-Equity Dealer 

-เจา้หน้าที� ฝ่ายคา้หลกัทรพัย ์

นายสทิธานต ์สุรเดช -ปรญิญาโท MBA, คณะ

พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ, 

คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ประกาศณียบตัร Financial Risk 

Manager (FRM) 

-CFA ระดบั II 

-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บรษิทั เจนเนอราลี� ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

-สาํนกังานประกนัสงัคม 

 

-บรษิทั ไทยซมัซุงประกนัชวีติ 

จาํกดั (มหาชน) 

-บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิ

เอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ฝ่ายลงทุน 

 

-นกัวเิคราะหค์วามเสี�ยงอาวุโส, 

ฝ่ายลงทุน 

-หวัหน้าฝ่ายลงทุน 

 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ที�ปรกึษาการ

ลงทุน 

นางสาว ดวงพร จงศรสีวาท -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและ

การจดัการ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบญัฑติ, การ

ธนาคารและการเงนิ, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ 

-ธนาคารมซิูโฮ คอร์ปอเรต จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี� 

 

-Treasury Dealer 

 
 
Q: รายชื%อผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อค ืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน  
          ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
          บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
          หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�บรษิทัจดัการแต่งตั �งขึ�น (ถา้ม)ี 
 
      2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
          บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
  
       j) ผูด้แูลผลประโยชน์   

    ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   

           * นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั �งผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าที�ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
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Q: ช่องทางที%ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ%มเติมเกี%ยวกบักองทนุรวมนี
  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการ และเว็ปไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1. ความเสี%ยงจากความสามารถในการชําระหนี
ของผ ู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอืความเสี�ยงจากการที�
บรษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี�ยไดต้ามที�กําหนด หรอืไม่ครบตามจํานวนที�ได้
สญัญาไว ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง  เนื�องจากกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐั 
หรอืรฐับาลคํ�าประกนั รวมทั �งลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผล
โดยวิธอีื�นตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี� ก่อนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ความ
น่าเชื�อถอืของผูอ้อกตราสารหนี�โดยคณะกรรมการลงทุนของบรษิทัดว้ย ดงันั �นกองทุนจงึความเสี�ยงในการผดินัด
ชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสารในระดบัตํ�า 

2. ความเสี%ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คอืความเสี�ยงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงราคา 
หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ�งขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เชน่ แนวโน้มของอตัราดอกเบี�ย ความผนัผวนของ
คา่เงนิ ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกจิ สถานการณ์ของตลาดเงนิและตลาดทุน ผลประกอบการของบรษิทัผู้ออกตรา
สาร ปรมิาณการซื�อขายของตราสารหนี� เป็นต้น ซึ�งส่งผลให้ราคาตราสารที�กองทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิ�มขึ�นหรอื
ลดลงตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี%ยง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และวจิยัปัจจยัต่างๆ ที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาตราสารอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
ชว่งเวลาต่าง ๆ 

3. ความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คอืความเสี�ยงที�เกดิจากไม่สามารถขายตรา
สารทนุไดใ้นชว่งเวลาที�ตอ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที�คาดหวงัเอาไว ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง  บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องใหส้อดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื�อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทั �งนี� แนวทางการบรหิารความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ�นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางที%ผ ู้ลงทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิ%มเติม 

ปัจจยัความเสี%ยงของกองทนุ  
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ส่วนที% [ : อตัราส่วนการลงทนุที%คาํนวณตามผ ู้ออกทรพัยส์ินหรือค ู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรพัยส์นิดงันี� ไม่มขีอ้กาํหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนที% 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบักองทนุท ั %วไป 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณมี ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ�นไป 
 
ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณมี ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       แต่ตํ�ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS ที�เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิในประเทศ ไม่เกนิ iO% 
 หน่วย CIS ที�เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิต่างประเทศ ไม่เกนิ iO% 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

 
ไม่เกนิ 15% (หรอืไม่เกนิ iO% เมื�อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูลิาํเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ national 
scale) 

5 5. ตราสารหรอืสญัญาดงันี� 
4.i ตราสารหนี�ที�มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี� 

4.i.i ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื�อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

4.i.3 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั �วไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบ filing 

4.i.j ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลดงันี� 

4.i.j.i ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

4.i.j.3 ธนาคารออมสนิ  

4.i.j.j ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.i.j.{ ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

4.i.j.4 บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั  

4.i.j.z ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  

ไม่เกนิอตัราดงันี� แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  10%  หรอื 
(3)  นํ�าหนักของทรพัยส์นิที�ลงทุน 
ใน benchmark + 5%  

สรปุอตัราส่วนการลงทนุของกองทนุรวม  
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
4.i.j.| ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

4.i.j.5 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

4.i.j.} บล. 

4.i.j.iO สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

4.i.j.ii สถาบนัการเงนิต่างประเทศที�มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
บุคคลตาม 4.i.j.i - 4.i.j.iO 

5.2  reverse repo 
5.3  OTC derivatives 

6 ตราสารอื�นใดนอกจากขอ้ 1 -ขอ้ 5 ไม่เกนิ 4% 

ส่วนที% > : อตัราส่วนการลงทนุที%คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัที�อยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนัหรอืการ      

เขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักลา่ว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี� แลว้แต่อตัราใดจะ       
สงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)นํ�าหนกัของทรพัยส์นิที�ลงทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรพัยส์นิดงันี� ไม่มขีอ้กาํหนดเกี�ยวกบั group limit  
                   i. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื�อการดาํเนินงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที% 9 : อตัราส่วนการลงทนุที%ค าํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที�นิตบิุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ั �งจ่าย 
หรอืคูส่ญัญา ดงันี� 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการ
ดาํเนินงานของกองทนุ และทรพัยส์นิที�กองทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives)  

- ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลี�ยในรอบปี
บญัช ี(หรอืในรอบอายกุองทุนสาํหรบักองทุนที�มี
อายโุครงการ <1 ปี)  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนที�อายโุครงการหรอื
อายสุญัญาคงเหลอื <6 เดอืน ทั �งนี�เฉพาะกองทนุที�
มอีายทุั �งโครงการหรอือายทุั �งสญัญา >1 ปี  
 
 
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี� 
2.1  B/E หรอื P/N ที�มเีง ื�อนไขหา้มเปลี�ยนมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที�กฎหมายกาํหนด หรอืมี

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
เงื�อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที�มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นนี� แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�ง
ทุน ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี� 
      2.3.1  มลีกัษณะตามขอ้ z ในส่วนที� i : อตัราส่วนการลงทุนที�คํานวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating (ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที� MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจากคู่สญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 ตราสารดงันี� (total SIP) 

4.i ทรพัยส์นิตามขอ้ z ในส่วนที� i : อตัราสว่นการลงทุนที�คาํนวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
4.3 ตราสาหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน (ถา้นโยบายเดมิม ีSN หรอื Basel lII กใ็ส่
เพิ�มตรงนี�ดว้ย) ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อที�ตวัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารที�
ตํ�ากวา่ที�สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) (หมายความ
รวมถงึ ในระบบ regulated market และไม่อยูใ่นระบบ regulated market 
และ ที�มขีอ้มลู public และ non-public) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 หน่วย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงนิในประเทศ ไม่เกนิ 20% 
7 derivatives ดงันี� 
 7.1  hedging limit :  

 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง 
ไม่เกนิมลูค่าความเสี�ยงที�มอียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื�อการดําเนินงานของ MF ไม่มขีอ้กําหนด
เกี�ยวกบั product limit 

 

ส่วนที% f : อตัราส่วนการลงทนุที%คาํนวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที%ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ�ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการต้องมี

จาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั<25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีง
ทั �งหมดของบรษิทันั �น  

2 ตราสารหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทนุ ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี�ภาครฐัไทย หรอื
ตราสารหนี�ภาครฐัต่างประเทศ) 

3.i  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี�สนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนั �น ตามที�เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิสาํหรบั รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด โดยไม่ใหน้บัรวม
มลูคา่หนี�สนิดงักลา่ว ของเจา้หนี�ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัผูอ้อก 
เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการ ที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั �งนี�  ในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี�ส ินทางการเงนิตามที�
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน 
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด ใหใ้ช้
อัตราส่วนไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย 
ตราสารตามข้อนี� ของผู้ออกรายนั �น เป็ นรายครั �ง เว้นแต่ 
ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ในลักษณะ 
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น 
รายโครงการ 

  3.3  ในกรณทีี�กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี�โดยเป็นตราสาร
ที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment  
grade หรือไม่มี  credit rating ให้ บลจ. ลงทุน เพื�อกองทุ น
ภายใต ้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ i ใน j 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั �ง  
เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะ 
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

       (อตัราสว่นตาม 3.3 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที�ออกโดย 
       บุคคลดงันี�  
       i. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั 
           การเงนิ 
       3. ธนาคารออมสนิ 
       j. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       {. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       4. บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
       z. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
           แหง่ประเทศไทย  
       |. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
       5. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
       }. บล. 
       10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทย 
            เป็นสมาชกิ 
       ii. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที�มลีกัษณะทาํนอง 
             เดยีวกบั บคุคลตาม i. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง - ไม่เกนิ i ใน j ของจาํนวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ MF หรอื  
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั �น   
- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุน ดงันี� 
   (i)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที�มลีกัษณะครบถว้น 
ดงันี� โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  
          (i.i)  มขีนาดเลก็ 
          (i.3)  จดัตั �งขึ�นใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 3 ปี 
          (i.j)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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ทั �งนี� การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
 
 
 

 
 

 
[.ค่าใช้จ่ายที%เร ียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ 

รายการที%เร ียกเกบ็ 
ร ้อยละของมลูค่าซื
อขายต่อปี 

อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ปี 2559 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกนิ 1.07 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
1.2 คา่ธรรมเนียมการรบัซื�อคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) ไม่เกนิ 1.07 ยกเวน้ ยกเวน้  ยกเวน้  
1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนเขา้ 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนออก 
              - สบัเปลี�ยนภายใน บลจ. 
              - สบัเปลี�ยนภายนอก บลจ. 

 
ไม่ม ี

 
1.07 
1.07 

 
ไม่ม ี

 
ยกเวน้ 

ขั �นตํ�า 200 บาท 

 
ไม่ม ี

 
ยกเวน้ 

ขั �นตํ�า 200 บาท 

 
ไม่ม ี

 
ยกเวน้ 

ขั �นตํ�า 200 บาท 
1.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามที�นาย

ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท       
ต่อรายการ 

200 บาท       
ต่อรายการ 

 
หมายเหตุ : i) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื�นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

 3) อาจเรยีกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึ�นอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
 j) กรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายและ
รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที�บรษิทัจดัการกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท ั 
งหมดที%เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม และผ ู้ถือหน่วยลงทนุ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั 
งแต ่วนัที% [ ธนัวาคม >?8: ถึงวนัที% 9: พฤศจิกายน >?8[ 
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2.ค่าใช้จ่ายที%เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม 

รายการที%เรียกเกบ็ ร ้อยละของมลูค่าทรพัยส์ินทั 
งหมดของกองทนุต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 
งหมดที%
ประมาณการได้ 

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2559 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

3.i คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 1.61 0.321 0.321 0.321 
3.3 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.024 0.024 0.024 
3.j คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.16 0.107 0.107 0.107 
2.4 ค่าสอบบญัช ี จา่ยตามจรงิ 0.353 0.270 0.172 
2.5 ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และ
สง่เสรมิการขาย 

จา่ยตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที%ประมาณการไมไ่ด้    
2.6 ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ  0.5  0.040 0.024 0.007 
รวมค่าใช้จ่ายท ั 
งหมด ไมเ่กิน 2.14  0.845 0.746 0.631 

 
คา่ใชจ้่ายในการซื�อขายหลกัทรพัย์ จา่ยตามจรงิ N/A N/A N/A 

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื�นใด (ถา้ม)ี แต่ยงัไม่

รวมคา่นายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรพัย ์
2) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการที�จะปรบัเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายขา้งต้นโดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา  i ปี  

   3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายที�เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื�อรวมกนัทั �งหมดแล้วตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 21,507,512.52             97.60       

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 568,593.04                 2.58        

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ -                           -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับตํ�ากว่าอนัดับที� -                           -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

สัดส่วนเงนิลงทุนขั�นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV  
 
 
 
 
 
 
 
ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื%อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 21,404,500.53            

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 103,011.99                

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) AA+ 568,593.04                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื%อถอืของตราสารทกุตวัใน Portfolio 
มลูค่า ณ วนัที% 9: พฤศจิกายน >?8[ 

 

รายงานสรปุเงินลงทนุ 
มลูค่า ณ วนัที% 9: พฤศจิกายน >?8[ 
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ชื%อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 0.6234  
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 22,076,105.56                 100.18          

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 17,201,573.36                 78.06           

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 4,305,939.16                   19.54           

เงนิฝากธนาคาร 568,593.04                     2.58             

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื�น ๆ (38,999.04)                      (0.18)            

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 22,037,106.52                      100.00             
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที% 9: พฤศจิกายน >?8[ 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
ม ูลค่า ณ วนัที% 9: พฤศจิกายน >?8[ 
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มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 22,037,106.52 
มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท/หน่วย) 10.6448  
 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
ข้อม ูล ณ วนัที% 9: พฤศจิกายน >?8[ 
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- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไมไ่ดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
- การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 
 
 
 
 

ชื%อกองทนุ ผ ู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื!อการเลี $ยงชีพ 

(LHGOVRMF) 
กลุม่บคุคลใดบุคคลหนึ!ง 47.2834 

 
 

 
 
 

o บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื�นเพื�อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัที�บรษิทัจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นเพื�อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานที�ป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการที�จะปฏบิตักิาร และดาํเนินการใด ๆ 

ตามที�บรษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม

จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนั �น  

o กองทุนรวมตราสารหนี� ที�มวีตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการออมระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชพีของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน โดยการลงทุนในกองทุนใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีผูส้ ั �งซื�อมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

เงื�อนไข และ วธิกีารทกีาํหนดในกฎหมายภาษอีากร   

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสือขี�ชวนให้เขา้ใจก่อนซื�อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื�อใช้

อา้งองิในอนาคต  หากผูล้งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ�มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี�ชวนส่วนขอ้มูล

โครงการไดท้ี�บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซื�อคนื  

o การพจิารณาร่างหนงัสอืชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนกังาน

ไดร้บัรองถงึความถกูต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน

ของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั �น 

 

 

คาํเตือนเกี%ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

ข้อม ูลการถอืหน่วยลงทนุเกิน [ ใน 9  
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o ณ วนัที� jO พฤศจกิายน 34zi กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี มกีารกระจุกตวัของการถอื

หน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด เกนิ i ใน j ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมด ผู้

ลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี�เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที� jO พฤศจกิายน 34zi 


