
 

 
 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
กองทนุเปิด แอล เอช โกรท 

LH GROWTH FUND 

(LHGROWTH) 
 

 

 

 

 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสยัหรือ
ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH GROWTH FUND 

ช่ือยอ่     : (LHGROWTH) 

อำยุโครงกำร     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 4 เมษำยน 2556 

วนัจดทะเบียนกองทุน     : 5 มถิุนำยน 2556 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

 

 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   
 
Q: นโยบำยกำรลงทุน 
A:  กองทุนจะน ำเงนิลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยกองทุนจะ
เน้นลงทุนในหุน้ทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปำนกลำงถงึระยะยำว 

ส ำหรบัเงนิทุนส่วนที่เหลอืจะน ำไปลงทุนในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด      

กองทุนอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ใหส้ำมำรถสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไดเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้กองทุนอำจลงทุน
ในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรลงทุน (Hedging) ในกรณีทีด่ชันีตลำดหลกัทรพัย์
ปรบัตัวลดลง หรอืมีแนวโน้มปรบัตัวลดลง โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรือได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีเ่สนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) ตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured 
Notes) รวมถึงตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non – investment grade) และ    
ตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้นี้ กองทุนอำจมไีว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มี
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพำะกรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำร
จดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้  

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน  
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ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มกีำรแก้ไขเพิ่มเติมประกำศที่เกี่ยวขอ้งกบั
กฎเกณฑ์กำรลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนน้ีในภำยหลงั รวมถงึกฎเกณฑ์กำรลงทุนในสญัญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) รวมถึงนโยบำยกำรลงทุนอื่นใด บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรปรบันโยบำยกำรลงทุน
ดงักล่ำวเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด และใหถ้อื
ว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
ผูง้ทุนมโีอกำสทีจ่ะไดร้บัก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ ในกรณีทีร่ำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนปรบัตวัสงูขึน้ 
และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดย
พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธใินงวด
บญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำให้กองทุนรวมมีผลขำดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด และ
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 
 
 
 
 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่ำงไร  

A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  
1)ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHGROWTH-R) 
2)ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHGROWTH-D)  
3)ชนิดสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ : LHGROWTH-A) 
ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดำ และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถำบนั สำมำรถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตำม

เงือ่นไขทีก่องทุนก ำหนด  

Q: กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A: จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 1,000 ลำ้นบำท    

Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำ
เท่ำใด 
A:  กองทุนนี้เหมำะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ และนิตบิุคคล/สถำบนั ทีต่้องกำรแสวงหำโอกำสในกำรสรำ้ง

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน โดยสำมำรถรบัควำมผนัผวนในระยะสัน้ และควำมเสีย่งในระดบัทีสู่งได ้
เพื่อโอกำสไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะปำนกลำงถงึระยะยำว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
o ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHGROWTH-R) : เหมำะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิด

โอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHGROWTH-A) : เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ผู้
ลงทุนรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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o ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHGROWTH-D) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสให้
ผู้ลงทุนรบัรำยได้สม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบตัิเป็นไปตำม
เกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ในตลำดหลกัทรพัย์ฯ  
     2) กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร 

Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A: กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A:  วนัที ่31 พฤษภำคม ของทุกปี  
 
 
 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วิธีกำรขำยหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ  
✓ ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดักำร หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบักำร

แต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร เวลำ 8.30-15.30 น.   
✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์

หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย
ในนำม “บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัท์
ของผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

         2) วิธีรบัซื้อคืน  
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  
✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 

บริษัทจัดกำรจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ เพื่อจ่ำย
ผลประโยชน์ให้กับผู้ลงทุน โดยบรษิัทจดักำรจะน ำเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิทัง้หมดไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำด
เงนิ ทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั จะค ำนวณโดยรำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ ภำยใน 5 
วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดักำรด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอตัโนมตั ิหรอื 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดจ่ำยเงนิปันผล 
และชนิดสะสมมลูค่ำ) 
ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15:30 น. 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิัท
จดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 
โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วันถดัจำก
วนัทีท่ ำรำยกำร  

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำวมผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 
A: 1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย 
โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยังไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้
ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
โดยรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

        2) กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว  

บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ 
(2) เมื่อบรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถ

จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใด
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้ว 
หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศตำมประกำศ
ส ำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศเพื่อเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุน และกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึน้และ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนีัยส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิ
กว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ีและท ำให้ไม่
สำมำรถโอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่ เหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง)   ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศและกองทุน
รวมต่ำงประเทศนัน้หยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนั ้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี้ 
1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

         3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ
และกำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
อำจประกำศใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q:  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A:  กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำได้ทุกวนัท ำกำรตำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด ระหว่ำง

เวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15.30 น. โดยเป็นกำรสบัเปลี่ยนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของ
บรษิัทจดักำร (“กองทุนต้นทำง”) มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถอืหน่วยลงทุน
ระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดต้นทำง และกองทุน
เปิดปลำยทำง 
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กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยงั
กองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนดใหเ้ป็นท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท ำกำรถดัไป 

Q: กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

A: ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท ำใหก้ำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ำกดักำร
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร  เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  

วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พร้อมทัง้ลง
ลำยมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ร ับโอนจะต้อง
ด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แล้วผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีก
เกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกทีไ่ดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร ที่
หมำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484  

 

http://www.lhfund.co.th/
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Q:  กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ”ี ทุกครัง้ทีม่กีำร

สัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งเอกสำร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำ
กำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีซ่ื้อ
ขำยหน่วยลงทุนในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำน
ต่ำงๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

    ทัง้นี้ สทิธิในหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบนัทึก
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน
ส่วนทีเ่กนิกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะไม่จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่
เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร โดยบรษิทัจดักำรจะจดัท ำบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อำจจ่ำย
เป็นเงินปันผลออกจำกบัญชีและทรพัย์สินของกองทุนรวม และไม่น ำเงินดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมูลค่ำ
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่ำวใหเ้ป็นรำยไดข้องแผ่นดนิ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดักำร
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซดข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th 

Q: ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร 
    อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อย่ำงไร 
 A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดักำรทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืส ำนักงำน ก.ล.ต. (Help 
center) โทรศพัท ์02-263-6000  

กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

บรษิทัจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศ
ส ำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยของกองทุนสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 2563 บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด มีจ ำนวนกองทุน    
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัททัง้หมด 47 กองทุน และมีมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 
60,852,515,696.91 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร 

1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดลุย ์วนิัยแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท   กรรมกำร 
4. นำงศศธิร พงศธร     กรรมกำร 
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมกำร 
6. นำงระววีรรณ วธันำนุกจิ    กรรมกำร 
7. นำงจนัทนำ กำญจนำคม    กรรมกำร 
8. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำร 
9. นำยหลำย กวง-ฮวั    กรรมกำร 
 
รำยช่ือผู้บริหำร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวนร ีพฤษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
4. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบั ตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ

อสงัหำรมิทรพัย ์
Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3.  นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
4.  นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
5.  นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
6.  นำงสำวชนำกำนต ์ หงัสสตู กรรมกำร  
7.  นำงสำวอำทติยำ  พริยิโสภำกุล กรรมกำร  
8.  นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
9.  นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  
10. นำยชำลส ์ตนัตกูล กรรมกำร  
11. นำยจติตพิงศ ์มเีพยีร กรรมกำร  
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 
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Q: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 
A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP   

รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย

กำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธริำช 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 
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อนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำกำรเงนิ 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ 

คอรป์อเรชัน่ สำขำกรุงเทพ 

- ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพำณชิย ์จ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ 

(ประเทศไทย) 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ำยบรหิำรเงนิส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย์ 

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหว่ำงประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA  

-ผ่ำน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒิกลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ปรญิญำโท กำรเงนิ University of 

Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศำสตร ์ภำค

ภำษำองักฤษ 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-BDO Advisory Limited 

-Valuation and Business 

modeling, EY 
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นายชาลส์ ตนัตกลู -ปรญิญำโท สำขำ Finance , 

Washington University in St. Louis 

University 

-ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคม ี

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ผ่ำน CFA ระดบั III 

- FRM Charter Holder 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-NISA Investment Advisor 

LLC 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ

อนุพนัธ์ 

นายจิตติพงศ์ มีเพียร -ปรญิญำโท (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

กำรเงนิและกำรลงทุน, มหำวทิยำลยั 

University of Strathclyde,  

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้ประกนัภยั 

-บรษิทั Accenture Solution 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

-บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวลอป

เมนต ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

-หวัหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ

บรหิำรสนิทรพัย์ 

-นักวเิครำะห์ 

-วศิวกรโยธำ 

 
Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

        ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
        บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
        หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ขึน้ (ถำ้ม)ี 

 
       2) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
  
       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   

    ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)   
           * นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 

Q: ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 
 
 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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1. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ได้แก่ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทผู้ออกตรำสำร อนัเนื่องมำจำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำรที่ไดร้บั
ผลกระทบจำกควำมสำมำรถท ำก ำไรของบรษิทั รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของผูอ้อกตรำสำร ซึง่อำจมผีลกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที่ลงทุน โดยกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
เกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรำสำร เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และตดิตำม
ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตรำสำรอย่ำงใกล้ชิดและสม ่ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผลกำร
ด ำเนินงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรำสำรอย่ำงมนีัยส ำคญักพ็จิำรณำปรบัเปลี่ยนแผนกำรลงทุนใน
อย่ำงเหมำะสม 

2. ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกกำรที่
บรษิัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยได้ตำมที่ก ำหนดหรอืช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ได้
สญัญำไว ้หำกมเีหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกดิขึน้ จะส่งผลใหต้รำสำรทีล่งทุนอำจมมีลูค่ำลดลงอย่ำงมำก 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อก
ตรำสำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่ อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์  

3. ควำมเส่ียงทำงตลำด ( Market Risk ) เป็นควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร ที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงในสถำนะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมอืงของประเทศ ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่บรษิทัผู้ออกตรำ
สำรไม่สำมำรถจะควบคุมได ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บรษิัทจดักำรจะจดัให้มเีครื่องมือส ำหรบัวัดระดบัควำมผนัผวนของตรำสำรที่
ลงทุนอนัเน่ืองมำจำกปัจจยัต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมำะสม
กบัสภำวกำรณ์ 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ด้วยสภำพและขนำดของตลำดหุ้นของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ่งเป็นตลำดทีก่ ำลงัพฒันำ หุน้ต่ำงๆ ทีก่องทุนลงทุนอำจขำดสภำพคล่อง โดยกำรซื้อขำย
เปลี่ยนมอืของตรำสำรมจี ำนวนครัง้และปรมิำณน้อย ซึ่งอำจขำยตรำสำรไม่ได้ในช่วงเวลำทีต่้องกำรหรอือำจไม่ได้
รำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องให้
สอดคล้องกับประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคีวำมคล่องตวัในกำร
บรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำ
ตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำ แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

 4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อก 
ตรำสำรมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมี
ภูมลิ ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีดตำม
แบบ filing        

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 397 วนั                   
นับแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีำระ
ผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนั
กำรเงนิ  

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศยั  

5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทุนทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อ
ขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่่ำตำมกฎหมำยไทย
หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย ์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้ออกจำก
กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่้
ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำร
นัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึ่งดงันี้ 

 

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 



-15- 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้มี
ลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีำระ
ผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคล
ดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ี
ลกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคล 
ตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย ์ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจำย กำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอื
สทิธกิำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำม
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

แนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยูใ่น ระหวำ่ง 
IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ข
เหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน 
SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

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

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิกำร
เดยีวกนัหรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทั
ดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แลว้แต่
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตำม
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 

1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีำยุโครงกำร < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยุกองทุน 

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
  อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ ำเนินกำร
ใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรได ้ตำมวธิกีำรที่
กฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สำมำรถขำยคนืผูอ้อก
ตรำสำรได2้.2  SN (แตไ่ม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 
และมกีำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำต และกำร
อนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 
12 เดอืน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

 4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

 5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตำมขอ้ 7 ในตอนที ่1.1 : อตัรำส่วน
กำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนที่
ค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แตไ่ม่
รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III 
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 :       
อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 :อตัรำส่วน
กำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคู่สญัญำ (single 
entity limit) 

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

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 หน่วย property ไม่เกนิ 15% 

7 หน่วย CIS ไม่เกนิ 20% 

8 derivatives ดงันี้ 

8.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลด
ควำมเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมควำมมส่ีวนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมี
จ ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*
ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมหีนี้สนิ
ทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไปและยงั
ไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงนิล่ำสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะตอ้งเป็น
ขอ้มลูทีม่กีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำร
ไม่มหีนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชล่ีำสุด** ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้น้ีของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็นตรำสำรที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ำกว่ำ investment 
grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต ้
กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิ จำรณ ำเป็นรำย
โครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคล
ดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
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8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั
บุคคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 
   กองทุน CIS ตำ่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บักำรลงทนุดงันี้ 
(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            
(1.1)  มขีนำดเลก็ 
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

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

หมำยเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ผู้ออกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบ
กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชีพบญัช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
ส ำก ล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคำ่ซือ้ขำยต่อปี 

อตัรำตำม
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

1.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

1.2 ค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(Back-end fee) 

ไม่เกนิ 1.070 0.50 0.50 ยกเวน้* 

1.3 ค่ำธรรมเนยีมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      
 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่ม ี
 
 

ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.4 ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

* ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2562 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
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2. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำมโครงกำร 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

2.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.68 1.337 1.338 1.340 
2.2 ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.032 0.032 0.032 
2.3 ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 
             LHGROWTH-A 
             LHGROWTH-D 
             LHGROWTH-R 

 
ไม่เกนิ 0.81 
ไม่เกนิ 0.94 
ไม่เกนิ 0.94 

  
0.107 
0.107 
0.107 

 
0.107 
0.107 
0.107 

 
0.107 
0.107 
0.107 

2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 0.55    
- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.037 0.038 0.035 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.032 0.019 0.015 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 4.28 1.545 1.534 1.529 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 3.978 1.295 2.016 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรอืภำษีธุรกิจเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) แต่ยังไม่รวมค่ำ  
นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 

  2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรที่จะปรบัเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข  
เพิ่มเติมโครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

  3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 5.4707
 

 
 

 
 
 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

รำยงำนสรปุเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 10,288,587.84                6.44          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 10,288,587.84           
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 156,229,765.64              97.83               

เงนิฝากธนาคาร 10,288,587.84                6.44                

หุน้สามญั 145,941,177.80              91.39               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 3,458,882.73                 2.17                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 159,688,648.37                 100.00                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.44 10,263,924.14 10,288,587.84

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.44 10,288,587.84

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.02 491,700.00 1,632,444.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.62 186,100.00 4,187,250.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 1,223,300.00 3,156,114.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.05 155,900.00 9,665,800.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.95 258,000.00 3,121,800.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.98 233,900.00 1,567,130.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.46 237,500.00 2,339,375.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 0.96 75,800.00 1,538,740.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 42,100.00 1,620,850.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.02 29,200.00 1,627,900.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.99 27,730.00 1,580,610.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.01 136,100.00 3,211,960.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.97 82,800.00 1,548,360.00

รายละเอียด

 
 

รำยงำนสถำนะกำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 0.88 26,200.00 1,408,250.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.86 32,000.00 6,160,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.13 31,200.00 3,400,800.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.61 26,700.00 2,563,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.73 37,300.00 2,760,200.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.09 44,500.00 3,337,500.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 0.51 30,600.00 810,900.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 0.99 95,100.00 1,578,660.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.99 31,200.00 3,182,400.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.98 36,300.00 1,560,900.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.71 114,500.00 4,322,375.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.46 30,900.00 2,332,950.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 35,500.00 1,526,500.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 29,900.00 1,577,225.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.02 94,500.00 1,634,850.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.33 284,800.00 10,110,400.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.47 27,900.00 2,343,600.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 2.06 11,900.00 3,284,400.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.93 78,900.00 3,077,100.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 54,300.00 798,210.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.53 34,900.00 2,443,000.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.89 299,300.00 1,418,682.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.04 6,248,280.00 62,482.80

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.97 106,400.00 1,542,800.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.88 61,000.00 3,004,250.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 66,000.00 1,617,000.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.02 113,800.00 8,022,900.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.58 65,400.00 2,517,900.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.55 58,300.00 2,477,750.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.48 52,500.00 766,500.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 163,800.00 2,424,240.00

รายละเอียด

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 72,100.00 1,586,200.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.49 22,200.00 782,550.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.95 9,100.00 3,121,300.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 24,800.00 2,405,600.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.11 157,600.00 4,964,400.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.75 320,300.00 4,388,110.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 1.01 61,100.00 1,619,150.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.89 162,600.00 3,024,360.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.99 74,900.00 3,183,250.00

          รวมหุ้นสามญั 91.39 145,941,177.80

รวมเงินลงทนุ 97.83 156,229,765.64

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 2.17 3,458,882.73

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 159,688,648.37

รายละเอียด

 
 
 
 

 
 
 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.33

2 AOT 6.05

3 CPALL 5.02

4 ADVANC 3.86

5 CPF 3.11

6 TU 2.75

7 GULF 2.71

8 BDMS 2.62

9 BBL 2.13

10 TISCO 2.09

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

 
 
 

รำยชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนกำรลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

 



-26- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภำคม 2563 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน                                                                    
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดสะสมมูคำ่) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภำคม 2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน                                                                    
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดจ่ำยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภำคม 2563 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน                                                                    
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 



-29- 

 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

(LHGROWTH) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 40.8329 

 
 
 

 
 
 

o บรษิัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจัดกำรเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ 

ตำมทีบ่รษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม

จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้ 

o ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 2563 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มกีำรกระจุกตวัของกำรถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด ผู้ลงทุนสำมำรถ

ตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

o ผูส้นใจลงทุนควรศึกษำขอ้มูลในหนังสอืขี้ชวนให้เขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อ้ำงอิงในอนำคต  หำกผู้ลงทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล

โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบั

ซื้อคนื  

o กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ

ส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2563 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

 


