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(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 



กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี  1 

 

 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH GOVERNMENT BOND RMF 

ช่ือยอ่      : LHGOVRMF  

อายโุครงการ     : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  : 2 พฤศจกิายน 2555 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 28 พฤศจกิายน 2555 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตราสารหนี้ ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการออมระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  ลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัย์อื่นที่ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะเน้นการ
ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งต ่าทีอ่อกโดยภาครฐั เช่น ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้อื่นใดทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ
เป็นผู้ออก ผูร้บัรอง ผู้อาวลั หรอืผู้ค ้าประกนั โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน ส่วนทีเ่หลอืจะพจิาณาลงทุนในตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออกตราสาร
อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านัน้ รวมทัง้
เงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน (Hedging) ซึ่ง
พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทาง
ราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพจิารณาลงทุน
เฉพาะทีม่ลีกัษณะเป็นตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธใินการบงัคบัไถถ่อนคนืก่อนก าหนด (callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่ถ้อื
มสีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัรา
ที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีก ารก าหนดเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ใน
ธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted 
securities) ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสาร
แห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีส่ามารถลงทุนได ้( Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านัน้ 

 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 1,100 ลา้นบาท    
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A: กองทุนนี้เหมาะสมกบัผูล้งทุนที่ต้องการออมและลงทุนต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชพีหลงัเกษียณอายุ  โดย

หวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งต ่าทีอ่อกโดยภาครฐัหรอืรฐับาลค ้าประกนั  
  
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:   1)    ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 

2) ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร 

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

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

วธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม 
“บลจ. แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ัง่ซื้อ
ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

         2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าหรอืหน่วยขัน้ต ่าในการขายคนื และไม่ก าหนดมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 
✓ ผูล้งทุนสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 
✓ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี อาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์

ทางภาษ ี ดงันัน้ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่รษิัท
จดัการเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี หรอืเวป็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีท่ า
รายการ  

ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่าการ

สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

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

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบั
ช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ
(2) เมื่อบรษิัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย 

จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่ เกิน  1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต.
ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุน และ
การก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึ้นและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั 
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(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุน
รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง)  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้ 
1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าที่เป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ โดยบุคคลผูม้อี านาจ

ตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จ ัดการ
เงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

บรษิทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขาย
คนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืประกาศการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ (1) (2) หรอื (3) ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และบรษิทั
จดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ตาม (1) (2) หรอื (3) เกนิหนึ่งวนัท าการ บรษิทัจดัการจะรายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
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สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้แจง้การเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบในทนัททีีส่ามารถกระท าไดด้ว้ย 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

3) การหยุดรบัค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

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

เวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยเป็นการสบัเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการ หรอืภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการอื่น (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนี้ (“กองทุน
ปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ีไปยงั
กองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการอื่น (ตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนดใหม้กีารสบัเปลี่ยนได)้ โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าส่งหลกัฐานการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด) ผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

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

ทัง้นี้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีออก อาจมผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

 
Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไม่สามารถโอนได ้

ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดัการทีห่มายเลข
โทรศพัท ์02-286-3484  
 

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

สัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งเอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อ
ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

       
ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบนัทึก
รายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  - การลงทุนในกองทุนให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผู้สัง่ซื้อมหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไข และ

วธิกีารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q:  ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
     อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผูถ้อืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืส านักงาน ก.ล.ต. (Help 
center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      
การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
บรษิัทจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บรษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน   ผู้ถือ
หน่วยของกองทุน สามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

A:  ณ วนัที ่22 มกราคม 2564 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั มจี านวนกองทุน ภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 55 กองทุน และมมีลูค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 59,040,732,311.22 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  
9. นายพงศเ์ทพ สมประสงค ์ กรรมการ  
10. นายพรีวชิญ์ ลิม้เดชาพนัธ์ กรรมการ  
 
 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายช่ือผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา 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 
-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่าย
การลงทุน  
-กรรมการบรหิารและประธาน
เจา้หน้าทีล่งทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการและกรรมการบรหิาร 

คุณพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์
  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญาตร ีเกยีรตนิิยม อนัดบั 2, 
เศรษฐศาสตร ์ บณัฑติ, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-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  

คุณนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 
Business, Schiller International 
University 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิ
และการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการ
ลงทุน 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
กองทุนตา่งประเทศ 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้และกองทุนต่างประเทศ 
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

-ผ่าน CFA ระดบั I -บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 
-บลจ.อเบอรด์นี จ ากดั 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้ 

คุณสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการบญัช ี
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 ์สาขา
การเงนิ 
-ปรญิญาตร ีMiddlesex University, 
สาขา Recording Arts 
-CFA Designation 
-FRM Designation 

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

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-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 

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 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 

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

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

-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหน้ี 
-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 
-ผูช้่วยจดัการกองทุนฝ่ายตราสาร
หนี้ 

 
 
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 ์เฮา้ส์ จ ากดั 
  
       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   

    ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)   

           * นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
 
Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 
 
 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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1. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือความเสี่ยงจากการที่
บรษิัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนที่ได้
สญัญาไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  เน่ืองจากกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งต ่าทีอ่อกโดยภาครฐั 
หรอืรฐับาลค ้าประกนั รวมทัง้ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหนี้โดยคณะกรรมการลงทุนของบรษิทัดว้ย ดงันัน้กองทุนจงึความเสีย่งในการผดินัด
ช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารในระดบัต ่า 

2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงราคา 
หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของ
ค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงนิและตลาดทุน ผลประกอบการของบรษิัทผูอ้อกตรา
สาร ปรมิาณการซื้อขายของตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรอื
ลดลงตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และวิจยัปัจจยัต่างๆ ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ 

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากไม่สามารถขายตรา
สารทุนไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง  บรษิทัจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภาพคล่องใหส้อดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยค านงึถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

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

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
       แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

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

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

ไม่เกนิ 20% 
หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอื
ผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่ผู้
ออกจัดตั ้งขึ้ น ต ามกฎหมายไทย  ห รือสาขาของ ธพ . 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2 .2   ผู้ ออกมีการเปิ ด เผยข้อมูล เป็นการทั ว่ ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.1  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก 
ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.1.3.2  ผู้ออกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป

โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 
6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระ

หนี้  ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ
ไม่ ได้  มี ลักษณ ะตาม  6.1.3.1 ห รือ 
6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
6.1.3.3.1   บุ คคลตามข้อ 5.2.3.1 –  

5.2.3.9 
6.1.3.3.2   สถาบันการเงิน ระหว่ าง

ประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่
มีลักษณะท านองเดียวกับ
บุคคล ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 
6.1.3.3.2        

 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 

วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6.2  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.3  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 

6.3.1  reverse repo 
6.3.2  OTC derivatives 

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

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

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ                 
สงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ ใน benchmark  
+ 10%  

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

 
ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
2.2 derivatives หรือ SN ที่มี underlyling เป็นตราสารตามข้อ 
2.1 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 20% 

3 ทรพัยส์นิดงันี้ รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
  3.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่  MF ได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได ้ตาม
วธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้ MF สามารถ
ขายคนืผู้ออกตราสารได้2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจด
ทะเบยีนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่) 

3.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA  
และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ   
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต       
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

3.3  เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกนิ 12 เดอืน  

3.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

 

4 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
5 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
6 total SIP ซึ่ งได้แก่  ทรัพ ย์สินตามข้อ  7  ในตอนที่  1 .1  : 

อัต ราส่วนการลงทุนส าห รับ  MF ทัว่ ไป  ของส่วนที่  1  : 
อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

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

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

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

7 หน่วย CIS ไม่เกนิ 20% 
8 derivatives ดงันี้ 

8.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่ 

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทนุไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 
product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ

ตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั <25% ของจ านวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย หรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน 
(financial liability)*ของผู้ อ อกต ราสารรายนั ้น 
ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. 
อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบั
มลูค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยก็
ไดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูล
ทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่้ออก
ตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด** ใหใ้ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบ บ  filing ใน ลักษณ ะเป็ น โค รงก าร  (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็น
ตราสารที่ออกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบั
ต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจดัการของ 
บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ 
เวน้แต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing 
ใน ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร  (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน            

(1.1)  มขีนาดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

หมายเหตุ : 
* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี
ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น 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 
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ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า 

นายหน้าซื้อ ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
       2) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรบัเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข 

เพิม่เตมิโครงการจดัการในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย ทัง้นี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

       3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอัตรารอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได้ 

อตัราตาม
โครงการ 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 1.61 0.321 0.189 0.171 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.024 0.024 0.024 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.16 0.107 0.107 0.107 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 0.50    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.172 0.024 0.007 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A 0.001 0.001 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 

จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ จ่ายตามจรงิ 0.007 0.063 0.004 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.14 0.631 0.408 0.314 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคา่ซือ้ขาย 
อตัราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

1.07 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

1.07 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 

           
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 

 
สบัเปลีย่นภายในบรษิทัจดัการ 

 
 

ไม่ม ี
 

1.07 
 

1.07 
 

 
 

ไม่ม ี
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

 
 

ไม่ม ี
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

 
 

ไม่ม ี
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

      สบัเปลีย่นขา้มบรษิทัจดัการ 1.07 ขัน้ต ่า 200 บาท ตามเงื่อนไข ตามเงื่อนไข 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
ตามทีน่ายทะเบยีน

เรยีกเกบ็ 
ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

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

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 494,236,019.48            85.66           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 21,082,547.42             3.65            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 62,266,942.15             10.79           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                           -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ประเภท ผูอ้อก อนัดบั                             มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื                            ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 129,198,477.18                       

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 365,037,542.30                       

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 20,193,387.97                        

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 889,159.45                            

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท A(TRIS) 1,009,370.60                          

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 11,514,920.45                        

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 14,559,761.25                        

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 1,031,185.74                          

หุน้กู้ บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,040,129.70                        

หุน้กู้ บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั AA(TRIS) 5,014,591.05                          

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 19,096,983.36                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี 1.7722  
 
 
 

 
 
 

 
 

มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 577,585,509.05           100.10             

พนัธบตัรรฐับาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 129,198,477.18           22.39               

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 365,037,542.30           63.27               

เงนิฝากธนาคาร 21,082,547.42             3.65                 

หุ้นกู้

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 10,040,129.70             1.74                 

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 52,226,812.45             9.05                 

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ (604,633.83)                (0.10)                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 576,980,875.22               100.00                 

รายละเอียดการลงทนุ

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
มูลคา่ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี 

(LHGOVRMF) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 67.49 

 
 

 
 
 
o บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดัการเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดัการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได้
ที ่www.lhfund.co.th 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัทราบและตกลงยินยอมให้สทิธแิก่บรษิัทจดัการที่จะปฏิบตัิการ และด าเนินการใด ๆ 

ตามที่บรษิัทจดัการมีพนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมีความ

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o กองทุนรวมตราสารหนี้ ทีม่วีตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยการลงทุนในกองทุนให้ได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษี ผู้สัง่ซื้อมหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไข 

และ วธิกีารทกี าหนดในกฎหมายภาษอีากร   

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืขีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้้างองิใน

อนาคต  หากผูล้งทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ีบ่รษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

o การพจิารณาร่างหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

ไดร้บัรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

o ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชพี มกีารกระจุกตวัของการถือ

หน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดผูล้งทุน

สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 


