
-1- 

 

 

 

หนังสือชี
ชวน 
ส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 

 
กองทนุเปิด แอล เอช ม ั !นคง 
LH INCOME PLUS FUND 

(LHIP) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

(สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที! 6 สิ
นสดุวนัที! 78 เมษายน :;<7)  
 

ผ ู้ลงทนุควรศึกษารายละเอียดของกองทนุอย่างละเอียดถี!ถว้นก่อนตดัสินใจลงทนุหากมีข้อสงสยั
หรือต้องการข้อมลูเพิ!มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรอืผ ู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื
อคืน 

 

 

ชื!อเดิม กองทุนเปิด แอล เอช อนิคมั พลสั เปลี!ยนเป็น กองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง  
โดยมผีลตั �งแตว่นัที� 3 พฤษภาคม 2561 
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ชื!อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง 

ชื!อโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH INCOME PLUS FUND 

ชื!อย่อ     : LHIP 

อายโุครงการ     : ไม่กาํหนด  

วนัที!ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ั 
งและจดัการกองทนุรวม  : 7 เมษายน 899: 

วนัที!จดทะเบยีนกองทุน     : 77 พฤษภาคม 899: 

วนัที!เปิดเสนอซื
อหน่วยลงทนุ    : ทุกวนัทาํการ 

วนัที!เปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ   : ทุกวนัทาํการ 

 

 

 

Q: ประเภทของกองทนุ 
A:  กองทุนรวมผสมแบบกาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารแหง่ทุนไม่เกนิรอ้ยละ @A ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน   

Q: นโยบายการลงทนุ 
A:  กองทุนมนีโยบายที�จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี� 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน/หน่วยทรสัต์
ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์ตราสารอื�นใดที�ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืที�มผีลตอบแทนอา้งองิกบัตรา
สารดงักลา่วขา้งตน้ หรอืกลุม่ของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักลา่วขา้งตน้  

2. ตราสารแหง่ทุนที�มปัีจจยัพื�นฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจา่ยเงนิปันผลสงู  

ทั �งนี� กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารตามขอ้ 7. ถงึขอ้ 8. โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่เกนิรอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

นอกจากนั�น กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�ระบุไว้ในโครงการหรือตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

ทั �งนี�  กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรอืมีไว้ซึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมีไวซ้ึ�งตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิทั
ที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนซื�อขายในตลาด (ไม่รวมถงึหลกัทรพัยท์ ี�คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ ั �งรบัเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักล่าวอยูร่ะหว่างการดาํเนินการกระจายการถอื
หุน้รายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) และตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสาร
หรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ้ึ�ง
ตราสารแห่งหนี�ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือที�ตัวตราสารหรือที�ผู้ออกตราสารตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) หรอืตราสารทุนของบรษิทัที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพาะ
ในกรณีที�ตราสารหนี�นั �นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�ตวัตราสารหรอืที�ผูอ้อกตราสารในอนัดบัที�สามารถลงทุน

ส่วนข้อม ูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  
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ได ้(Investment Grade) หรอืตราสารทุนที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะ
ที�กองทุนลงทนุเทา่นั �น 
 
 

 

Q: กองทุนรวมนี
 เป็นกองทุนรวมที!ม ีการกาํหนดประเภทของผ ู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไมอ่ย่างไร  

A:  กองทนุรวมนี�เป็นกองทนุสาํหรบัผูล้งทนุทั �วไป มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น i ชนิด ไดแ้ก่  
7) ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื�อยอ่ : LHIP-R) (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 
8) ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื�อยอ่ : LHIP-D)  
i) ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื�อยอ่ : LHIP-A) (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 
 
ทั �งนี� ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนนิตบุิคคล/สถาบนั สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื�อนไขที�
กองทุนกาํหนด 
 
Q: กองทนุรวมนี
มีจาํนวนเงินทนุโครงการเท่าใด  
A: จาํนวนเงนิทุนโครงการนี�เท่ากบั 2,000 ลา้นบาท   
 
Q: กองทุนนี
 เหมาะสมที!จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทนุนี
เป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A:  กองทุนนี�เหมาะสมกบัผู้ลงทุนที�ต้องการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาวในหลกัทรพัย์ที�อยู่ในหน่วยลงทุน     

ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน ตราสารแห่งทุนที�มี
ปัจจยัพื�นฐานด ีและ/หรอืมีแนวโน้มจ่ายเงนิปันผลสูง และ/หรอืตราสารแห่งหนี�ในประเทศ โดยมเีป้าหมายที�จะ
สรา้งผลตอบแทนที�ด ีและกระจายความเสี�ยงในการลงทุน 

 
Q: ปัจจยัใดที!ม ีผลกระทบอย่างมีน ัยสาํคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
A:  7) ความผนัผวนของราคาตราสารที�กองทนุลงทุน 
     8) ความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสารหนี� 
 
Q: กองทนุนี
ม ีผ ูป้ระกนัเงินทนุหรือม ุง่เน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนนี�ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิทนุและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทนุรวมนี
มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที� iA เมษายน ของทุกปี  
 
 
 
Q: กองทนุรวมนี
มีวิธ ีการขายและรบัซื
อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร  
A:  7) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 

� ไม่กาํหนดมลูคา่ขั �นตํ�าของการสั �งซื�อ  

ลกัษณะที!สาํคญัของกองทนุรวม  

ข้อกาํหนดในการซื
อขายและโอนหน่วยลงทนุ 
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� ผูล้งทุนสามารถสั �งซื�อไดท้ี�บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ไดร้บัการ
แต่งตั �งจากบรษิทัจดัการทุกวนัทาํการ ตั �งแต่เวลาเริ�มทาํการถงึเวลา 15:30 น. 

� ผูส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิคา่ซื�อครั �งเดยีวเตม็จาํนวนที�ส ั �งซื�อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์
หรอืวธิอีื�นใดที�บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั �งซื�อจะตอ้งลงวนัที�ตามวนัที�ที�ส ั �งซื�อและขดีครอ่มเฉพาะสั �งจ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื�อ ที�อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ั �งซื�อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื�อความสะดวกในการติดต่อและเพื�อผลประโยชน์ของผูส้ ั �งซื�อหน่วย
ลงทุน โดยวนัสุดท้ายของการเสนอขายครั �งแรกบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื�อเป็นเงนิโอน
เท่านั �นภายในเวลา 15:30 น. 

 8) วธิรีบัซื�อคนืหน่วยลงทุน  
� กรณีรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน ผูล้งทุนสามารถสั �งขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ

รบัซื�อคนืหน่วยลงทุน โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถส่งคําส ั �งขายคนืหน่วยลงทุน ไดต้ั �งแต่เวลา 8.30 - 
15.30 น. 

ทั �งนี� บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลง วนั เวลาทําการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที�
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ�งเป็นไปเพื�อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื (ถา้ม)ี 

ทั �งนี� บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัถดัจากวนั
คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  

� กรณีรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสั �งขายคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษิทัจดัการรบัซื�อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Redemption) โดยจะพจิารณารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 78 
ครั �ง ซึ�งจะพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิ�นสดุตามช่วงเวลาที�บรษิทัจดัการเหน็สมควรในงวดบญัชทีี�จะ
จา่ยเงนิคา่รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณ ี

ในการรบัซื�อคนืหน่วยลงทนุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะใชร้าคารบัซื�อคนื ณ สิ�นวนัทํารายการรบัซื�อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิคา่รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 9 วนั
ทําการนับแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื�อนํา
เงนิไปซื�อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถดาํเนินการขายคนืหรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  
ไปยงักองทนุอื�นได ้โดยเป็นไปตามเงื�อนไขระบไุวใ้นหนงัสอืชี�ชวนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ 

 
Q: กรณีใดที!บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธการสั �งซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีที�บรษิัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่การ

สั �งซื�อดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื�อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

 
Q: กองทุนรวมนี
มีข้อกาํหนดเกี!ยวกบัการเล ื!อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม ่
รบัซื
อค ืนหน่วยลงทนุตามคาํส ั !งที!รบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํส ั !งซื
อหรือขายคืนหน่วยลงทนุไว้อย่างไร 
A: 7) การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการอาจเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ไดม้ีคาํสั �งขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี�  
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(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที�ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที�ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ�งเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคีําส ั �งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที�บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ไม่ถกูตอ้งนั �นต่างจากราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถกูตอ้งตั �งแต่หนึ�งสตางคข์ึ�น
ไปและคดิเป็นอตัราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถกูตอ้ง 

(3) มคีาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที�บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกต้องนั �นต่างจากราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถูกต้องตั �งแต่หนึ�ง
สตางคข์ึ�นไป และคดิเป็นอตัราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�ถกูต้อง 

        8) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสั �งที�รบัไวแ้ลว้  
บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื�อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื�อ คาํสั �งขายคนื หรอืคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ได้รบัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสั �งซื�อ คําส ั �งขายคนื หรอืคําส ั �งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณทีี�ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี� 

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

จาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
คาํนวณมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็นอื�นใด
เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั �งนี� บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื�อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื�อ คาํสั �งขายคนื หรอืคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ไดร้บัมาแลว้ 
หรอืจะหยดุรบัคาํสั �งซื�อ คําส ั �งขายคนื หรอืคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี�ไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที�กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื�อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน และการกาํหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื�อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี�เกดิขึ�นและ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักลา่วอยา่งมนียัสาํคญั 
(ก) ตลาดซื�อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื�อขายไดต้ามปกติ ทั �งนี�  เฉพาะ

กรณทีี�กองทนุรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี�ซื�อขายในตลาดซื�อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที�ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที�ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที�ลงทุนไวต้าม
กําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั �งซื�อหน่วยลงทุนที�รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสั �งซื�อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี� 
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(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนั �น ๆ มีส่วนเกี�ยวข้องกับการกระทํา
ดงัต่อไปนี� 
1. การกระทําที�เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี�ยวกบัการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระทําที�เป็นการปฏบิตัติามคาํสั �งเกี�ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อาํนาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

         i) การหยดุรบัคาํสั �งซื�อขายหน่วยลงทุน 
เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณทีี�มคีวามจําเป็นเพื�อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื�อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสั �งซื�อ คาํสั �งขายคนื หรอืคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดเ้ป็นการชั �วคราวตามระยะเวลาที�เห็นสมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั �งซื�อ คาํสั �งขายคนื หรอืคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q: วิธ ีการสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทําได้ตามวนัและเวลาขายหน่วยลงทุน โดยเป็นการ

สบัเปลี�ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื�นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้
กองทุนนี� (“กองทุนปลายทาง”) ทั �งนี�  การสบัเปลี�ยนการถอืหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตาม
เงื�อนไขที�ระบไุวใ้นโครงการจดัการของทั �งกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก (Switich out) ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไดต้ามวนัและ
เวลารับซื�อคืนหน่วยลงทุน โดยนําส่งหลักฐานการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบรษิัทจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที�วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทําการ และ/หรอืวนัที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งมีคําส ั �งให้เป็นวนัหยุดทําการซื�อขาย แม้อาจเป็นวนัที�บรษิทัจัดการ
กาํหนดใหเ้ป็นทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื�อนวนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นวนั
ทาํการถดัไป 

 
Q: กองทนุรวมนี
กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  ข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี� 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื�นๆ ที�บรษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทั �งนี� การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าที�ของบรษิทัจดัการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  
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วิธ ีการโอนหน่วยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี� 
(1) กรอกแบบคาํขอโอนหน่วยลงทุนตามที�บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั �งลง

ลายมือชื�อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื�นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารที�กําหนดแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที�ผู้รบัโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รบัโอนจะต้อง
ดาํเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที�กาํหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 79.i เรื�อง “คา่ธรรมเนียมที�เรยีก
เกบ็จากผูส้ ั �งซื�อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที�ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบกาํกบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุน
ถกูต้องสมบูรณ์ ทั �งนี� ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผกูพนั
ขอ้ 13 เรื�อง “สทิธหิน้าที�และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื�อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อม ูลเกี!ยวกบัม ูลค ่าทรพัยส์ินสทุธิ ม ูลค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรบัซื
อ
คืนหน่วย ลงทนุได้จากช่องทางใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืที�บรษิทัจดัการ ที�
หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 

 

Q:  กองทนุนี
ม ีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม ่อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี” ทุกครั �งที�มี

การสั �งซื�อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื�อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 79 วนัทําการนับ
แต่วนัทาํการถดัจากวนัที�ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก หรอืภายใน } วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจาก
วนัที�ซื�อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก อนึ�งเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณยี ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณ ี

    ทั �งนี� สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ�นต่อเมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดท้าํการบนัทกึ        
รายการสั �งซื�อ หน่วยลงทุนของผูส้ ั �งซื�อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลี�ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรปูแบบอื�นที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 9 วนัทํา
การ ณ ที�ทาํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานที�ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 

 
 
 

สิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี
อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื!องใด ภายใต้เงื!อนไขอย่างไร 
A:  ในกรณีที�บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่

นับคะแนนเสยีงที�เกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่
การเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเวน้ข้อจํากดัการถอืหน่วยลงทุนตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 
Q: ผ ู้ถอืหน่วยลงทนุ สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ
กองทนุรวมเพิ!มเติมได้ที!ใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผ ู้ถือหน่วยสามารถร้องเร ียนผา่นช่องทางใด และกองทนุมนีโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตลุาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถอืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี� บรษิทัจดัการที�หมายเลขโทรศพัท์ A8-8@�-i�@� และ A8-�}:-8799 หรอื
สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที�บรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี� และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศสาํนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนําข้อพิพาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
  

 

Q: ข้อมลูเกี!ยวกบับริษทัจดัการกองทนุรวม 
A:  ณ วนัที� 30 เมษายน 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั มจีาํนวนกองทนุ       
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัทั �งหมด 41 กองทนุ และมมีลูคา่สนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 
59,549,829,690.25 บาท 

รายชื!อกรรมการ 

1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
8. นายอดลุย ์วนิยัแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พทุธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
9. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดงุสทิธิ �    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
 

 

บคุคลที!เกี!ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทนุรวม 
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รายชื!อผ ู้บริหาร 
1. นายมนรฐั ผดงุสทิธิ �    กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิ�มแสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางมนชญา รชัตกุล    สายการลงทนุ 
6. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทนุ 
7. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
Q: รายชื!อคณะกรรมการลงทนุ 
A: รายชื!อคณะกรรมการลงทนุ 

1.  นายมนรฐั ผดงุสทิธิ � ประธานกรรมการ  

2.  นางสาวมนชญา รชัตกุล ผูจ้ดัการกองทุน  

i.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  ผูจ้ดัการกองทุน  

4.  นายอานุภาพ โฉมศร ี ผูจ้ดัการกองทุน  

5.  นางสาวพรเพญ็ ชลุปีระเสรฐิ ผูจ้ดัการกองทุน  

6.  นายสมทิธ์ ศกัดิ �กําจร ผูจ้ดัการกองทุน  

7.  นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ ผูจ้ดัการกองทุน  

8.  นายสทิธานต ์สรุเดช ผูจ้ดัการกองทุน  

9.  นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล ผูจ้ดัการกองทุน  

10.  นางสาวภาวนุช เอี�ยมนวชาต สายกาํกบัตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง  

11.  นายเอกลกัษณ์ บญุปัญญา ฝ่ายบรหิารความเสี�ยง 
  

Q: รายชื!อผ ู้จดัการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที!เกี!ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทนุรวม รวมทั 
งหน้าที!ความรบัผิดชอบของผ ูจ้ดัการกองทนุดงักล ่าว 
A: รายชื!อผ ู้จดัการกองทนุ 

 

ชื�อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าที�ความรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ � -CFA ระดบั II สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์และประกาศนียบตัร 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย DCP รุ่น 154/2554  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute  

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จาํกดั  

 

-บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย)จาํกดั 

-กรรมการผูอ้าํนวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าที�ลงทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 



-10- 

นางสาวมนชญา รชัตกุล -ปรญิญาโท/บรหิารธรุกจิ (การจดัการ

ทั �วไป) Western Illinois University, 

US 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

 

-บลจ.ธนชาต จํากดั 

-บลจ.เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 -บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

-บล.เอกธาํรง เคจไีอ จาํกดั 

-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

-ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการ

ลงทุน  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส (ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ)  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

(ผูอ้าํนวยการ) 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  

 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  

-จนท.วเิคราะห์หลกัทรพัยอ์าวุโส  

-Auditor  Officer 7 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.ธนชาต จํากดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จาํกดั 

 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

-บลจ.อเบอร์ดนี จาํกดั 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนี� 

 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนี� 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนี� 

นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กําจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 

-CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จํากดั 

-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าที�ชาํนาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน

สว่นบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒัน  

บรหิารศาสตร ์เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

-ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เกยีรตนิิยม

อนัดบั 7 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสี�ยง 

-เศรษฐกร 
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นางสาวพรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ -ปรญิญาโท Information Systems & 

Management, London School of 

Economics, UK 

-ปรญิญาโท Finance, Imperial 

College, U.K.  

-ปรญิญาตร ีEconomics & 

Accountancy, City University, UK 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บลจ.วรรณ จาํกดั  

-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จํากดั 

-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จํากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ -ปรญิญาโท การเงนิ, Warwick 

Business School 

-ปรญิญาโท การบรหิารการเงนิ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-CFA 

-FRM 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

-ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

-ผูจ้ดัการกองทุน  

-ผูจ้ดัการกองทุน  

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน  

-นกัวเิคราะห ์ 

นายสทิธานต ์สุรเดช -ปรญิญาโท MBA, คณะ

พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ, 

คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ประกาศณียบตัร Financial Risk 

Manager (FRM) 

-CFA ระดบั II 

-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บรษิทั เจนเนอราลี� ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

-สาํนกังานประกนัสงัคม 

 

-บรษิทั ไทยซมัซุงประกนัชวีติ 

จาํกดั (มหาชน) 

-บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิ

เอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ฝ่ายลงทุน 

 

-นกัวเิคราะหค์วามเสี�ยงอาวุโส, 

ฝ่ายลงทุน 

-หวัหน้าฝ่ายลงทุน 

 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ที�ปรกึษาการ

ลงทุน 

นางสาว อาทติยา พริยิโสภากุล - ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิาการเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธกุจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผา่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซมูโิตโม มติซุย แบงกิ�ง 

คอร์ปอเรชั �น สาขากรุงเทพ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพาณชิยจ์าํกดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิาร์ด แอลลสิ 

(ประเทศไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ที�ปรกึษาการลงทุน 

- วเิคราะห์สนิเชื�อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิสาํรอง 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะห์สนิเชื�อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์
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Q: รายชื!อผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อค ืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 

         ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
         บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
         หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที�บรษิทัจดัการแต่งตั �งขึ�น (ถา้ม)ี 
    

       2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
 
       i) ผูด้แูลผลประโยชน์   
            ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 
           * นอกจากหน้าที�ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั �งผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าที�ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 

 

 

Q: ช่องทางที!ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ!มเติมเกี!ยวกบักองทนุรวมนี
  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�สํานักงานของบรษิัทจัดการ และเว็ปไซด์ของบรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน  
 

 

 

O.   ความเสี!ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คอืความเสี�ยงที�เกดิจากการดาํเนินงาน
ของผูอ้อกตราสาร หากผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทั �งความสามารถในการทํากําไร
ของผูอ้อกตราสารเปลี�ยนแปลงไป ซึ�งอาจกระทบต่อราคาซื�อขายของตราสาร 
แนวทางการบรหิารความเสี�ยง  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที�จะลงทุน โดยการวเิคราะหส์ถานะ
ทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การบรหิารงาน เพื�อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทําการติดตามข้อมูล
ขา่วสารของผูอ้อกตราสารอยา่งใกลช้ดิและต่อเนื�อง เพื�อปรบัเปลี�ยนแผนการลงทุนอยา่งเหมาะสม 

:.   ความเสี!ยงจากความสามารถในการช ําระหนี
ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอืความเสี�ยงจากการที�
บรษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี�ยไดต้ามที�กําหนด หรอืไม่ครบตามจํานวนที�ได้
สญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี�ยง บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการชําระหนี�ของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสมํ� าเสมอ หากมีการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งมนียัสาํคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลี�ยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

7.  ความเสี!ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คอืความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ�งขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบี�ย ความผนัผวน

ช่องทางที!ผ ู้ลงทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิ!มเติม 

ปัจจยัความเสี!ยงของกองทนุ  



-13- 

ของคา่เงนิ ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื�อขายหุน้หรอืตราสาร
หนี� เป็นตน้ ซึ�งสง่ผลใหร้าคาตราสารที�กองทนุไดล้งทุนไวอ้าจเพิ�มขึ�นหรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบรหิารความเสี�ยง บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่าง ๆ ที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงของราคา
ตราสารอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลี�ยนสดัสว่นในการลงทุนในตราสารแต่
ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

6.   ความเสี!ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คอืความเสี�ยงที�เกดิจากการไม่สามารถ
ขายตราสารไดใ้นชว่งเวลาที�ตอ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที�คาดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี�ยง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ที�มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื�อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทั �งนี�  แนวทางการบรหิารความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ�นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

;.   ความเสี!ยงจากการทาํสญัญาซื
อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื!อป้องกนัความเสี!ยง  คอืความเสี�ยงที�เกดิ
จากการที�กองทนุไปลงทุนทาํสญัญาซื�อขายล่วงหน้า เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหรอือตัรา
ดอกเบี�ย เป็นต้น หากกองทุนคาดการณ์ผดิ กองทุนอาจเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที�เพิ�มขึ�น นอกจากนั �น
การลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงของกองทุนไดท้ั �งหมด และอาจมตี้นทุนอยู่
บา้ง ทําใหผ้ลตอบแทนโดยรวมของกองทุนลดลง รวมทั �งกองทุนอาจมคีวามเสี�ยงจากการที�คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติาม
สญัญาดงักลา่ว 
แนวทางการบรหิารความเสี�ยง บรษิทัจดัการจะวเิคราะหส์ถานการณ์อยา่งสมํ�าเสมอ และจะพจิารณาคดัเลอืกการทํา
ธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงใหเ้หมาะสมในแต่ละช่วงเวลา หรอืแต่ละสถานการณ์ เพื�อใหก้ารลงทุนในสญัญาซื�อขาย
ลว่งหน้าเป็นไปในทศิทางที�ถกูตอ้ง และในการลดความเสี�ยงของคูส่ญัญา กองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคาร
ที�มกีฏหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น หรอืธนาคารพาณิชย ์และจะวเิคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนทําสญัญารวมทั �ง
ตดิตามวเิคราะหค์วามเสี�ยงในฐานะการเงนิของคูส่ญัญาอยา่งต่อเนื�อง 
 

 

 

 

ส่วนที! O : อตัราส่วนการลงทนุที!คาํนวณตามผ ู้ออกทรพัยส์ินหรือค ู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี� ไม่มขีอ้กาํหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
7. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื�อการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

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

 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณมี ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ�นไป 

 
ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

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

ไม่เกนิ 35% 
 

สรปุอตัราส่วนการลงทนุของกองทนุรวม  
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที�ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี� 
�.7  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
�.8  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั �งนี� เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที�รฐับาล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
 
      

5 ตราสารที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี� 
9.7  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน หรอื SN  
       ที�ผูอ้อกจดัตั �งขึ�นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ต่างประเทศที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
9.8  เป็นตราสารที�มลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี� 
       9.8.7  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       9.8.8  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั �วไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       9.8.i  ในกรณทีี�เป็นตราสารที�มกีาํหนดวนัชาํระหนี� < 397 วนั  
                  นบัแต่วนัที�ลงทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 9.8.7 หรอื  
                  9.8.8 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี� 
                 9.8.i.7  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
                 9.8.i.8  ธนาคารออมสนิ  
                 9.8.i.i  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 9.8.i.�  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 9.8.i.9  บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั  
                 9.8.i.�  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

           9.8.i.}  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 9.8.i.@  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
                 9.8.i.:  บล. 
9.i  เสนอขายในประเทศไทย  
9.�  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
9.9  ในกรณทีี�เป็นตราสารที�มกีาํหนดวนัชาํระหนี� > 397 วนั  
       นบัแต่วนัที�ลงทนุ ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงันี� แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นํ�าหนกัของตราสารที�

ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยส์นิดงันี�  
6.1   ตราสารทุนที�จดทะเบยีนซื�อขายในกระดานซื�อขาย 
       หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั �วไปของ SET หรอืของตลาด 

ไม่เกนิอตัราดงันี� แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       ซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน 
       ที�ผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจ 
       ทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื�อขายใน SET  
       หรอืในตลาดซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
�.8  ตราสารทนุที�ออกโดยบรษิทัที�จดัตั �งขึ�นไม่วา่ตาม 
       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ�งหุน้ของ 
       บรษิทัดงักล่าวซื�อขายในกระดานซื�อขายหลกัทรพัยส์าํหรบั 
       ผูล้งทนุทั �วไปของ SET หรอืของตลาดซื�อขายหลกัทรพัย ์
       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ      
       แกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื�อขาย 
       ใน SET หรอืในตลาดซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
�.i  หุน้ที�อยู่ในระหวา่ง IPO เพื�อการจดทะเบยีนซื�อขายตาม �.7 
6.�  ตราสารที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี�  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทนุ SN หรอืศุกกู 
                 ที�ผูอ้อกจดัตั �งขึ�นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั �นในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตั �งขึ�น 
                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.  
                 ต่างประเทศที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที�มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี� 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน
ตลาดซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั �วไปโดยม ี
                              รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณทีี�เป็นตราสารที�มกีาํหนดวนัชาํระหนี�  
                              < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได ้
                              มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น                              
                              บุคคลดงันี� 
                               6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 9.8.i.7 –   
                                                    5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 
                                               ที�ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                               6.4.3.i.i  สถาบนัการเงนิต่างประเทศ 
                                               ที�มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั 
                                                บุคคล ามขอ้ �.�.3.3.1 –  
                                                 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณทีี�เป็นตราสารที�มกีาํหนดวนัชาํระหนี� > 397 วนั  

 (8) นํ�าหนักของทรพัยส์นิที�
ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                นบัแต่วนัที�ลงทุน ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                  
                regulated market 
6.5  DW ที�ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธรุกรรมดงันี� ที�คูส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี� 
       6.7.1  จดทะเบยีนซื�อขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อ 
                 การจดทะเบยีนซื�อขายในกระดานซื�อขายหลกัทรพัย ์
                 สาํหรบัผูล้งทุนทั �วไปของ SET หรอืของตลาด 
                 ซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุ 
                 ที�อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก 
                 การซื�อขายใน SET หรอืในตลาดซื�อขายหลกัทรพัย ์                
                 ต่างประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที�ไมไ่ดม้ลีกัษณะกระจาย 
                 การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื�นฐาน 
                 อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่กรณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด 

7 ทรพัยส์นิอื�นนอกเหนือจากที�ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 

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

หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
      

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี� แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  นํ�าหนักของทรพัยส์นิที�ลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

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

ส่วนที! 7 : อตัราส่วนการลงทนุที!ค าํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที�นิตบิุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนติบิุคคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ั �งจา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงันี� 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี�ยในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ที�มอีายโุครงการ 
< 7 ปี ใหเ้ฉลี�ยตามรอบอายกุองทุน 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที�อายุ
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที� MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

กองทุนคงเหลอื < 6 เดอืน ทั �งนี� เฉพาะ 
MF ที�มอีายโุครงการ > 1 ปี 
 
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี� 
2.1  B/E หรอื P/N ที�มเีง ื�อนไขหา้มเปลี�ยนมอืแต่กองทุนได้
ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีาร
ที�กฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื�อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที�มรีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 9 ของสว่นนี� แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี� ตรา
สารกึ�งหนี�กึ�งทุน หรอืศุกูก ที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี� 
      2.3.1  มลีกัษณะตาม �.�.i และ �.�.� ของขอ้ � ในสว่นที� 
7 : อตัราสว่นการลงทุนที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คูส่ญัญา (single entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ investment 
grade หรอืไม่ม ีcredit rating 
 (ขอ้นี�ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที�ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก
ที�มอีายไุม่เกนิอายกุองทุน หรอืรอบการลงทนุของกองทนุ หรอืมี
การลงทนุใน derivatives เพื�อใหท้รพัยส์นิดงักลา่วมอีายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 ตราสารทุน ไม่เกนิ 80% 
4 หน่วย property ไม่เกนิ 80% 
5 หน่วย Infra ไม่เกนิ 80% 
6 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
7 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
8 ตราสารดงันี� (total SIP) 

@.7 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที� 7 : อตัราสว่นการลงทุนที�
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
@.8 ตราสาหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน หรอืศุกกู (ถา้นโยบายเดมิม ี
SN หรอื Basel lII กใ็ส่เพิ�มตรงนี�ดว้ย) ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อที�
ตวัตราสารและ/หรอื ผูอ้อกตราสารที�ตํ�ากวา่ที�สามารถลงทุนได ้
(non-investment grade / unrated) (หมายความรวมถงึ ใน
ระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market 
และ ที�มขีอ้มูล public และ non-public) 
 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
9 derivatives ดงันี� 
 9.1  hedging limit : การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที�ม ี   

วตัถุประสงค ์เพื�อการลดความเสี�ยง 
ไม่เกนิมลูค่าความเสี�ยงที�มอียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื�อการดาํเนินงานของ MF ไม่มขีอ้กาํหนด
เกี�ยวกบั product limit 

 

ส่วนที! 6 : อตัราส่วนการลงทนุที!คาํนวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที!ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ�ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของบรษิทั

จดัการตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั <25% 
ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทันั �น  

2 ตราสารหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทนุ ตราสาร Basel III 
และศุกูก ของผูอ้อกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถงึตรา
สารหนี�ภาครฐัไทย หรอืตราสารหนี�ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

8.7  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี�สินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั �น ตามที�
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี�สินดังกล่าวของ
เจา้หนี�ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจาก
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั �งนี� ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไม่มหีนี�สนิทางการเงนิ
ตามที�เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสดุ ใหใ้ช ้อตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขาย ตราสารตามขอ้นี�ของผู้ออก
รายนั �นเป็นรายครั �ง เวน้แต่ ในกรณีที�ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื�นแบบ filing ในลักษณะ เป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น ราย
โครงการ 

  8.8  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี�โดย
เป็นตราสาร ที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ใน
ระดับตํ� ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื�อกองทุนภายใต ้การจดัการ
ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 7 ใน i ของ
มูลคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย
ครั �ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ 
filing ในลักษณ ะ เป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็น รายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 8.8 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที�ออก
โดย บุคคลดงันี�  

7. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  
สถาบนัการเงนิ 
8. ธนาคารออมสนิ 
i. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
�. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
9. บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
�. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  
}. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศ
ไทย  
@. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
:. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที�ประเทศไทย
เป็นสมาชกิ 
77. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที�มลีกัษณะทาํนอง
เดยีวกบับุคคลตาม 7. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง - ไม่เกนิ 7 ใน i ของจาํนวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ 
MF หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั �น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี� 
(7)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที�มลีกัษณะ
ครบถว้น ดงันี�โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  
(7.7)  มขีนาดเลก็  
(7.8)  จดัตั �งขึ�นใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 8 ปี 
(7.i)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง ไม่เกนิ 7 ใน i ของจาํนวนหน่วย infra ทั �งหมดของ
กองทุน infra ที�ออกหน่วยนั �น  เวน้แต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี� โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนักงาน 
(7)  มขีนาดเลก็  
(8)  จดัตั �งขึ�นใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 8 ปี 
(i)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง ไม่เกนิ 7 ใน i ของจาํนวนหน่วย property ทั �งหมด
ของกองทุน property ที�ออกหน่วยนั �น  เวน้แต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี� 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(7)  มขีนาดเลก็  
(8)  จดัตั �งขึ�นใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 8 ปี 
(i)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทั �งนี� การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
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O. ค่าใช้จ่ายที!เร ียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ 

รายการที!เร ียกเกบ็ 
ร ้อยละของมลูค่าซื
อขายต่อปี 

อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 2.68 1.00 1.00 1.00 

1.2 คา่ธรรมเนียมการรบัซื�อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.68 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนเขา้ 
      
 
      
     คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนออก 

 
 

ไม่เกนิ 2.68 
 
 
 

ไม่เกนิ 2.68 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การขาย (ถา้ม)ี 

 
ยกเวน้ 

แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม
การรบัซื�อคนื (ถ้าม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การขาย (ถา้ม)ี 

 
ยกเวน้ 

แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม
การรบัซื�อคนื (ถ้าม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การขาย (ถา้ม)ี 

 
ยกเวน้ 

แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม
การรบัซื�อคนื (ถ้าม)ี 

1.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามที�นาย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

 

 หมายเหตุ : 7) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื�นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
  8) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึ�นอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  i) กรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ 

สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย
และรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที�บรษิทัจดัการกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค ่าใช้จ่ายท ั 
งหมดที!เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม และผ ู้ถอืหน่วยลงทนุ 
ต ั 
งแต่วนัที! O พฤษภาคม :;<O ถงึวนัที! 78 เมษายน :;<: 
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2. ค่าใช้จ่ายที!เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม 

รายการที!เรียกเกบ็ ร ้อยละของมลูค่าทรพัยส์ินทั 
งหมดของกองทนุต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 
งหมด      
ที!ประมาณการได้ 

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

8.7 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.68 1.124 1.338 1.338 
8.8 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11  0.023 0.024 0.024 
8.i คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27  0.260 0.268 0.268 
8.� คา่ใชจ่้ายอื�นๆ ไม่เกนิ 0.69    

- คา่สอบบญัช ี จา่ยตามจรงิ  0.005 0.011 0.008 
- คา่จดัตั �งและจดทะเบยีนกองทุน จา่ยตามจรงิ 0.008 0.001 N/A 
- คา่ใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์และสง่เสรมิการขาย 
จา่ยตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- คา่ใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จา่ยตามจรงิ 0.010 0.006 N/A 

- คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ จา่ยตามจรงิ N/A 0.006 0.010 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที!ประมาณการไมไ่ด้    
รวมค่าใช้จ่ายท ั 
งหมด ไมเ่กิน 3.75 1.430 1.654 1.648 

 

คา่ใชจ้่ายในการซื�อขายหลกัทรพัย์ จา่ยตามจรงิ N/A 0.248 0.224 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื�นใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า  
นายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรพัย ์

  2) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการที�จะปรบัเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข  
เพิ�มเตมิโครงการจัดการในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั �งนี� เป็นไปตามที�ระบุไว้ใน
รายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

  3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายที�เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื�อรวมกนัทั �งหมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ i.}9 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
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กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 68,818,755.52              9.26           

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 68,152,278.47              9.17           

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ 258,101,129.59            34.74         

ลงทุนได้ (Investment grade)

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

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท                                      ผ ู้ออก อนัดบั                       ม ูลค ่าตาม

ความน่าเชื!อถือ                      ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 68,818,755.52                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 38,150,882.37                     

หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) AAA(FITCH) 10,052,705.70                     

หุ้นกู้ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 19,948,690.40                     

ตั �วแลกเงนิ บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 19,948,690.40                     

หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 15,111,007.35                     

หุ้นกู้ บริษัท ควอลติี�เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 9,214,363.31                       

หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้าลสิซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด AAA(TRIS) 25,103,286.99                     

หุ้นกู้ บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 20,301,023.40                     

หุ้นกู้ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 10,163,579.40                     

หุ้นกู้ บริษัท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 20,801,568.60                     

หุ้นกู้ บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 10,067,839.80                     

หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 30,157,804.20                     

หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 16,132,839.54                     

หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 20,128,458.20                     

หุ้นกู้ บริษัท อซีี� บาย จํากัด AA+(FITCH) 10,238,998.60                     

หุ้นกู้ บริษัท เอสพซีจีี จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 20,753,722.20                     

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื!อถอืของตราสารแห่งหนี
 เงินฝาก หรอืตราสารกึ!งหนี
กึ!งทนุ 
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน :;<: 

รายงานสรปุเงินลงทนุ 
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน :;<: 

สัดส่วนเงนิลงทุนขั �นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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ชื!อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง 1.1293
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 752,854,042.98         101.31            

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 68,818,755.52          9.26                

เงนิฝากธนาคาร 38,150,882.37          5.13                

ตั �วแลกเงนิ

     ตั �วแลกเงนิที�บริษัทเอกชนเป็นผูอ้อกและขึ�นทะเบยีนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี� 49,926,638.00          6.72                

หุ้นกู้

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 95,501,485.89          12.85              

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 142,674,401.80         19.20              

หุ้นสามญั 118,952,905.00         16.01              

หน่วยลงทุน 238,828,974.40         32.14              

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื�น ๆ (9,854,940.48)           (1.33)               

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 742,999,102.50           100.00               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน :;<: 

รายงานสถานะการก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน :;<: 
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อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 5.13 38,125,657.07 38,150,882.37

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.13 38,150,882.37

ต ั wวแลกเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 6.72 49,926,082.00 49,926,638.00

          รวมต ั wวแลกเงิน 6.72 49,926,638.00

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 9.26 69,000.00 68,818,755.52

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 9.26 68,818,755.52

หุ้นก ู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 1.35 10,000.00 10,052,705.70

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 2.68 20,000.00 19,948,690.40

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 2.03 15,000.00 15,111,007.35

บริษัท ควอลติี�เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 1.24 9,000.00 9,214,363.31

บริษัท โตโยต้าลสิซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 3.38 25,000.00 25,103,286.99

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.73 20,000.00 20,301,023.40

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 1.37 10,000.00 10,163,579.40

บริษัท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 2.80 20,000.00 20,801,568.60

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) 1.36 10,000.00 10,067,839.80

บริษัท เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 4.06 30,000.00 30,157,804.20

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) 2.17 16,000.00 16,132,839.54

บริษัท ราชธานี ลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) 2.71 20,000.00 20,128,458.20

บริษัท อซีี� บาย จํากัด 1.38 10,000.00 10,238,998.60

บริษัท เอสพซีจีี จํากัด (มหาชน) 2.79 20,000.00 20,753,722.20

          รวมหุ้นก ู้ 32.06 238,175,887.69

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการท่องเที�ยวและสนัทนาการ

บริษัท วรีันดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) 0.03 19,200.00 192,000.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) 0.25 74,200.00 1,892,100.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 0.30 122,700.00 2,233,140.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.26 176,000.00 1,918,400.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.79 145,100.00 5,876,550.00

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 0.27 39,400.00 2,029,100.00

บริษัท ราชธานี ลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) 0.74 885,250.00 5,488,550.00

บริษัท ศรีสวสัดิ � พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 0.27 37,200.00 2,036,700.00

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิ�ง จํากัด (มหาชน) 0.42 130,900.00 3,089,240.00

รายละเอียด

 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย  ์
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน :;<: 



-25- 

 

 

 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0.02 15,000.00 172,500.00

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) 0.88 110,000.00 6,545,000.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) 1.43 55,900.00 10,621,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1.07 39,000.00 7,917,000.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 1.24 139,700.00 9,220,200.00

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 0.46 65,100.00 3,450,300.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 0.22 36,100.00 1,651,575.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 0.45 31,700.00 3,312,650.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 0.29 62,900.00 2,122,875.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1.23 188,200.00 9,174,750.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 0.63 35,300.00 4,712,550.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 0.80 20,000.00 5,920,000.00

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) 0.61 73,400.00 4,569,150.00

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จํากัด (มหาชน) 0.25 33,000.00 1,839,750.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศุภาลยั จํากัด(มหาชน) 0.49 163,500.00 3,613,350.00

บริษัท ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี� จํากัด (มหาชน) 0.24 228,300.00 1,803,570.00

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.49 456,200.00 3,603,980.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 1.06 17,100.00 7,900,200.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 0.28 75,300.00 2,051,925.00

บริษัท ไทยยเูนี�ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 0.25 96,500.00 1,823,850.00

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 0.29 70,600.00 2,170,950.00

          รวมหุ้นสามญั 16.01 118,952,905.00

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 2.15 658,700.00 15,940,540.00

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 4.50 1,577,900.00 33,451,480.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 5.24 1,331,300.00 38,940,525.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 3.37 1,955,700.00 25,032,960.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.26 158,600.00 1,903,200.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 1.49 705,050.00 11,069,285.00

รายละเอียด

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน :;<: 
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อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ 0.48 255,800.00 3,530,040.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 2.01 1,108,679.00 14,967,166.50

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� 3.74 2,013,400.00 27,784,920.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� 2.71 1,469,100.00 20,126,670.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย 2.08 1,394,000.00 15,473,400.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 4.12 1,925,081.00 30,608,787.90

          รวมหน่วยลงทุน 32.14 238,828,974.40

รวมเงินลงทุน 101.33 752,854,042.98

รายการค ้างจ่ายหรือหนี
สินอื!น ๆ -1.33 -9,854,940.48

มูลค่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 742,999,102.50

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ชื!อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท CPNREIT 5.24

2 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตัส รีเทล โกรท TLGF 4.50

3 กองทุนรวมโครงสร้างพ ื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 4.12

4 ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� TPRIME 3.74

5 ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสาํนักงาน จแีลนด์ GLANDRT 3.37

6 ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� FTREIT 2.71

7 กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค FUTUREPF 2.15

8 กองทุนรวมโครงสร้างพ ื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย TFFIF 2.08

9 ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม ี�ยม โกรท WHART 2.01

10 ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเดน้เวนเจอร์ GVREIT 1.49

ชื!อหลกัทรพัย์

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื!อห ุ้นที!ลงทนุ O8 อนัดบัแรก พรอ้มสดัส่วนการลงทนุ 
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน พ.ศ. :;<: 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที! 78 เมษายน :;<: 
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ขอ้มูล ณ วนัที� iA เมษายน 89�8 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
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- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมคีวามเสี�ยง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 
    

 

 

 

 

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

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการที�จะปฏบิตักิาร และดาํเนินการใด ๆ 
ตามที�บรษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม
จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนั �น  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื�อหน่วยงลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื�อใช้
อา้งองิในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ�มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี�ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไดท้ี�บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื�อคนื  

o การพิจารณาร่างหนังสือชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�มิได้เป็นการแสดงว่า
สาํนักงานไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนั �น 
 
 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที� iA เมษายน 89�8 

คาํเต ือนเกี!ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุ 


