
 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
กองทนุเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 

LH PROPERTY PLUS A FUND 

(LHPROPA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสยัหรือ
ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสำหกรรม 

จึงมีควำมเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอำจสญูเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั A แกไ้ขโครงการเกีย่วกบัการเปลีย่นชื่อย่อกองทุน    
และการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพิม่ class) มผีลตัง้แตว่นัที ่22 มถิุนายน 2563 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั A 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH PROPERTY PLUS A FUND 

ช่ือยอ่      : LHPROPA  

อำยโุครงกำร     : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 12 พฤษภาคม 2559 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 23 พฤศจกิายน 2559 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
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Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมผสม  
 
Q: นโยบำยกำรลงทุน 
A: กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property 
Sector Fund) ที่จดทะเบยีนทัง้ในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศออสเตรเลยี โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะแบ่งสดัส่วนการลงทุนดงันี้ 

1. ลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ ตราสารทีอ่อกโดยหน่วยของกองโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่ป็นกองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศ 

- หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ทีเ่น้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF)  

- ตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการไดม้าหรอืที่มผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/
หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีม่นีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสาร
ขา้งตน้  

2. เงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืจาก 1. กองทุนอาจลงทุนในหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ตราสารหรอืสญัญาทาง
การเงนิทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ดงักล่าวหรอืใหผ้ลตอบแทนอา้งองิกบัหุน้หรอืกลุ่มหุน้นัน้ ๆ  

ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
และ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ทัง้นี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได ้ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนซึง่
จะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางแนวโน้มของค่าเงนิ ใน
กรณีทีค่าดการณ์ว่าค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัมแีนวโน้มอ่อนค่าลง ผูจ้ดัการกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนทีค่่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที่
ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
ก็ได้ นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวอาจมตี้นทุนซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทนุ  
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ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้
ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขายในตลาด 
(Unlisted Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตรา
สารหรือที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่
ตวัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรอืตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
 ผู้ลงทุนมโีอกาสที่จะได้รบัก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุนปรบัตัว
สงูขึน้ และเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรายไดจ้ากเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใิน
งวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด และ
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่ำงไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

- ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHPROPA-D)  
- ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : LHPROPA-ASSF)  
- ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHPROPA-DSSF)  
- ชนิดผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบรหิารจดัการ (ชื่อย่อ : LHPROPA-L) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : LHPROPA-E)  

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 6,141,684,105.61 บาท      
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำ
เท่ำใด 
A:  กองทุนนี้เหมาะแก่ผูล้งทุนทีต่้องการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาวในหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในหมวดอุตสาหกรรม

อสงัหารมิทรพัย์ที่จดทะเบียนทัง้ในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชยี และประเทศออสเตรเลยี ทัง้นี้เพื่อให้ผู้
ลงทุนมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากรายไดท้ีส่ม ่าเสมอจากรายไดข้องกองทุนทีไ่ดร้บัจากการจา่ยเงนิปันผล และ/
หรอืมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ของหลกัทรพัยท์ีล่งทุน 

 
 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) การเปลีย่นแปลงของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนเขา้ลงทุน 
     2) การขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนเขา้ลงทุน 
     3) อตัราแลกเปลีย่น หากมกีารลงทุนในต่างประเทศ   
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A: กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A: วนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี   
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อเท่ากบั 5,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว 

(ถา้ม)ี  
✓ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น.   
✓ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่สัง่ซื้อ โดยช าระเป็น เงนิโอน เช็ค ดราฟต ์

หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่สัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นาม “บลจ. แลนด์ แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้
สัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

โดยวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่านัน้
ภายในเวลา 15:30 น. 

 
         2) วธิรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
✓ มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเท่ากบั 5,000 บาท ซึง่เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

แลว้ (ถา้ม)ี  
✓ จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการขายคนื 500 หน่วย 
✓ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้

ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 
✓ บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ นับตั ้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัช ี
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่าการ

สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลือ่นก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื 
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บริษัทจดัการอาจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 
(ข) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่ าว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้
(ค) ในระหว่างที่บรษิัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหลงั 
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2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 
(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยความเหน็ชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม 
(ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต.ว่าดว้ย
การลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุน และการก าหนด
อตัราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมี
นัยส าคญั 
(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสบิของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 
(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ
(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 
(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้ 
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่
เกนิ 3 วนัท าการ 
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       3) การหยุดรบัค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้
 
Q: วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A:  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระท าได้ตามวนัและเวลาขายหน่วยลงทุน โดยเป็นการ

สบัเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ( “กองทุนต้นทาง”) มาเข้า
กองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตาม
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switich out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวนัและ
เวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยน าส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมคี าสัง่ให้เป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย แม้อาจเป็นวนัที่บรษิัทจดัการ
ก าหนดใหเ้ป็นท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท าการถดัไป 
 

Q: กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
A: ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้
(4)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืน าไปเป็นประกนัได ้

ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด พร้อมทัง้ลง
ลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีน
หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบญัชี
กองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 
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(3) หลงัจากที่ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุ นจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้รบัค าขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผู้รบัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผูกพนัขอ้ 
13 เรื่อง “สทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ ที่
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484  
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี” ทุกครัง้ที่มี

การสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับ
แต่วนัท าการถัดจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนั
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

    ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท า
การ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 

A:  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน
ส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่
เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่าย
เป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรพัย์สินของกองทุนรวม และไม่น าเงินดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดักำร
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร 
    อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อย่ำงไร 

 A: ผูถ้อืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืส านักงาน ก.ล.ต. (Help 
center) โทรศพัท ์02-263-6000  

    การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
    บรษิัทจดัการมีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรอืประกาศส านักงา คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน ผู้ถอืหน่วยของกองทุน สามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

 
 

 
 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A: ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2563 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั มจี านวนกองทุน ภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 54 กองทุน และมมีลูค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 57,591,066,590.47 บาท 

รำยชื่อกรรมกำร 

1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
10. นางดวงมน จงึเสถยีรทรพัย ์   กรรมการ 
 
รำยช่ือผู้บริหำร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์    สายการลงทุน 
3. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
4. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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5. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
6. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต สายก ากบั ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ

อสงัหารมิทรพัย ์
 

Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 

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

กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 

A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 
 

ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

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

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

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

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

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

-รองกรรมการผูอ้ านวยการ สาย
การลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ, ฝ่าย
จดัการลงทุน, (Deputy 
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ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

 
 
-บลจ. ทหารไทย จ ากดั 
 
 
 
 
 
-ธนาคารสแตนดารด์ ขารเ์ตอร ์
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จ ากดั   

Managing Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส, 
ผูอ้ านวยการฝ่าย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายตราสาร
หนี้ (Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้  

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

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

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการ
ลงทุน 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
กองทุนตา่งประเทศ 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้และกองทุนต่างประเทศ 
-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้ 

คุณสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ 
บญัช ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิ
ราช 
-ผ่าน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 
-บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  
 
 
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

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

คุณอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1 
-ผ่าน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

คุณพงศเ์ทพ สมประสงค ์ -ปรญิญาโท 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สาขา
การเงนิ 
-ปรญิญาตร ีMiddlesex 
University, สาขา Recording Arts 

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

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-เจา้หน้าทีส่นิเชือ่รายใหญ่ (SAM) 
-ผูแ้นะน าการลงทุน 
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ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

-CFA Designation 
-FRM Designation 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทุน 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

คุณศรสวรรค ์เตมิวุฒกุิล -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา
การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน 

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

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

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

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

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

-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความ
เสีย่ง 

คุณนพพล  นราศร ี
 
 
 

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

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

-ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ 
-ผูช้่วยจดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารหนี้ 
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Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 
   2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
       
     3) ผูด้แูลผลประโยชน์   
         ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
         * นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 

 
Q:   ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรพัย์ (Property Sector 

Fund) กองทุนมนีโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์เพยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่ง

จากการลงทุนมากกว่ากองทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิัทจดัการจะมพีิจารณาคดัเลอืกกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่จะ
ลงทุน ตามประเภทของทรพัย์สินในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงรายละเอีย ด โครงสร้าง และการจัดหา
ผลประโยชน์ของทรพัย์สนิในกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ะลงทุน เพื่อกระจายความเสีย่งจากความผนัผวน
ของรายไดข้องทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุนซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาของทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน  

2. ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (Market Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารมคีวาม

ผนัผวน เนื่องจากปัจจยัเกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัรา

แลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และ
พจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและ
ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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3. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งจากการไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตรา

สารที่กองทุนลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์มีสภาพคล่องต ่า  

กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีห่รอืไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
โดยเน้นสภาพคล่องสภาพคล่องเป็นส าคญั โดยค านึงถึงปรมิาณการซื้อขายของกองทุนนัน้ เพื่อความ
คล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

4. ควำมเส่ียงทำงธรุกิจ (Business Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออก

ตรำสำร (Credit Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจ

เปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตรา

สาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นจากการทีผู่้ออก

ตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนลงทุน        
โดย  การวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะ
อุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสารเพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณา
ลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะ
ลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บริษัทจัดการจะติดตามและท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้าน
ปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ 

6. ควำมเส่ียงของอัตรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่ องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสาร
ต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าให้กองทุนมคีวามเสี่ยงจากการเพิม่ขึ้นหรอืลดลง
ของอตัราแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท ซึง่มผีลท าใหต้อบแทนที่ไดร้บัมคีวามผนัผวนตาม  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอื
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ แต่อาจจะมตีน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้
จากการท าธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

7. ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง : หากกองทุนมี
การท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนอาจ
ท าให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางตรงกนัขา้มกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และยงัมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญา
ดงักล่าว 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกับธนาคารทีม่กีฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น 
หรอืธนาคารพาณิชย์ และจะวเิคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ติดตามวเิคราะห์
ความเสีย่งในฐานะการเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกนิ 10% 
 หน่วย CIS ต่างประเทศ  

ตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1 
ไม่เกนิ 15% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่ร ัฐบาลเป็น
ประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating 
แบบ national scale 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing        
5 .2 .3   ในกรณี ที่ เป็ นตราสารที่ มี ก าห นดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มภีาระผูกพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

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

ใน benchmark + 5% 
  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุน
รวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนันับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

6 
 

ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบั

ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที่ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 

วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มภีาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะ

ท าน อ ง เดี ย ว กั บ บุ ค ค ล  ต าม ข้ อ 

 
รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่

วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ี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  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ในระหว่าง IPO เพื่ อการจด

ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุ
ทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก การซื้อขาย
ใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจาย การลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน
ก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ใน ระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรัพย์ส าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจท าให้มีการเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 2.2 
ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด ซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

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

2 
  

ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด าเนินการให้มี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได ้ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้2.2 SN (แต่ไม่
รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ที่มลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 :       อตัราส่วน

การลงทุนส าหรับ MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :อัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5 .2   มี  credit rating อ ยู่ ใน ร ะดั บ ต ่ า ก ว่ า  investment grade ห รื อ 
ไม่ม ีcredit rating 

6 derivatives ดงันี้ 
6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสีย่ง (hedging) 

 
ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

 

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนตราสาร Basel 
III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่
รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)* ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไปและยงัไมป่รากฏ
ในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงนิตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต ้การจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน            
(1.1)  มขีนาดเลก็ 
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อก
หน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทนุหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity  

 หมำยเหตุ : 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีาม
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กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS)หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
 ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า 
ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 

 
 
 
 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ 0.428 0.720 0.939 
 
หมำยเหตุ: 1)  ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั อกีทัง้ค่าธรรมเนียมใน

เรียกเก็บจากกองทุนทัง้หมด ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย 
หลกัทรพัย ์

 2) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการที่จะปรบัเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข เพิ่มเติม
โครงการ  จดัการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

 3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม  

 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำมโครงกำร 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.14 1.338 1.338 1.338 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.032 0.032 0.032 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27 0.268 0.268 0.268 

• ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ไม่เกนิ 2.83    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.010 0.003 0.002 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ 0.002 N/A 0.001 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการด าเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ 0.008 0.008 0.011 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.35 1.658 1.649 1.652 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคำ่ซือ้ขำยต่อปี 

อตัรำตำม
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

    

-ชนิดจ่ายเงนิปันผล 2.68 1.00 1.00 1.00 
            -ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า 2.68 N/A N/A N/A 

-ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงนิปันผล 2.68 N/A N/A N/A 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

2.68 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 

 
           
      

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 
       

 
 

2.68 
 
 
 

2.68 
 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
  

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ อตัราตามทีน่าย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท         
ต่อรายการ 

 
หมำยเหตุ :  1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุม่หรอืแตล่ะรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนื
หน่วยลงทนุตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                                   -              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 396,752,834.65                   12.52           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ประเภท                 ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร JPMORGAN CHASE BANK 266,826,064.19                      

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 129,926,770.46                       
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

รำยงำนสรปุเงินลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 

 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 

 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี้ พลสั A 4.0231
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 3,201,145,988.25        101.01              

เงนิฝากธนาคาร 396,752,834.65          12.52                

หน่วยลงทุน 2,804,393,153.60        88.49                

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (9,698,466.27)            (0.31)                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (9,698,466.27)            (0.31)                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (156,189,397.47)         (4.93)                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 3,169,253,660.23          100.00                 
 

 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

JPMORGAN CHASE BANK 8.42 132,529,817.85 266,826,064.19

ธนาคาร แอลจีที (สงิคโปร์) จ ากดั 0.00 0.00 0.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 4.10 129,892,485.16 129,926,770.46

          รวมเงินฝากธนาคาร 12.52 396,752,834.65

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น -0.31 2,031,551,955.00 -9,698,466.27

          รวมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า -0.31 -9,698,466.27

หน่วยลงทุน

     หมวดธรุกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) 4.75 2,287,700.00 150,460,015.82

ASCOTT BUSINESS TRUST 0.39 651,800.00 12,354,409.48

CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 0.71 838,400.00 22,400,962.27

CAPITALLAND MALL TRUST (REIT) 5.29 4,241,344.00 167,563,392.40

CRE Logistics REIT Inc 1.44 1,000.00 45,544,538.20

FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT) 2.91 1,914,250.00 92,238,164.96

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT) 3.91 4,416,000.00 124,040,560.32

GLP J-REIT (REIT) 1.92 1,264.00 60,737,193.33

KEPPEL DC REIT (REIT) 6.16 2,948,791.00 195,286,190.45

KEPPEL REIT (REIT) 0.47 653,200.00 14,842,217.79

LASALLE LOGIPORT REIT (REIT) 1.33 868.00 42,123,265.92

MANULIFE US REIT 2.31 3,288,700.00 73,282,019.88

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT) 3.32 2,681,902.00 105,341,838.64

MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT) 0.46 729,700.00 14,497,500.82

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT) 6.55 2,989,263.00 207,523,485.68

MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT) 6.37 4,535,575.00 201,974,484.05

รายละเอียด

 
 
 
 

รำยงำนสถำนะกำรลงทุน กำรกู้ยืม และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC 1.39 295.00 43,934,362.69

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF 4.27 257,870.00 135,301,141.39

NIPPON PROLOGIS REIT INC 1.43 440.00 45,174,451.52

PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT) 0.52 177,600.00 16,425,837.72

SUNTEC REIT (REIT) 0.54 562,200.00 17,203,831.60

VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF 1.02 20,131.00 32,284,897.19

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 5.41 11,503,000.00 171,394,700.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 5.13 8,926,600.00 162,464,120.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 5.30 13,217,848.00 167,866,669.60

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ 0.39 1,153,700.00 12,229,220.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 1.35 3,502,434.00 42,729,694.80

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 4.58 11,425,612.00 145,105,272.40

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 2.11 3,814,200.00 66,748,500.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 1.19 4,000,000.00 37,600,000.00

     หมวดธรุกิจทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

GOODMAN GROUP 1.47 115,000.00 46,441,968.00

ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV 1.08 802.00 34,133,094.50

JAPAN LOGISTICS FUND INC 0.86 310.00 27,118,101.48

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 2.21 5,513,941.00 70,027,050.70

          รวมหน่วยลงทุน 88.49 2,804,393,153.60

รวมเงินลงทุน 100.70 3,191,447,521.98

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.70 -22,193,861.75

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 3,169,253,660.23

รายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 10,990,000.00 0.0000 02 Nov 2020 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 43,990,800.00 0.0025 29 Jan 2021 78,605.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 26,001,720.00 (0.0294) 13 Nov 2020 (931,049.78)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 34,900,800.00 (0.0319) 13 Nov 2020 (1,009,598.22)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 35,969,040.00 0.0005 15 Jan 2021 15,390.17

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 112,393,265.00 (0.0759) 12 Feb 2021 (2,404,581.75)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 115,952,850.00 (0.0315) 12 Mar 2021 (998,185.07)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 29,946,000.00 0.0001 29 Jan 2021 4,604.78

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 32,756,680.00 (0.0054) 15 Jan 2021 (171,869.97)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 44,850,000.00 0.0000 02 Nov 2020 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 8,677,800.00 (0.0093) 13 Nov 2020 (293,580.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 37,869,300.00 0.0034 12 Mar 2021 109,116.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 165,906,825.00 0.0038 12 Mar 2021 121,754.64

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 204,193,800.00 (0.0486) 15 Jan 2021 (1,540,484.24)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 33,372,900.00 (0.0286) 13 Nov 2020 (907,765.28)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 203,850,000.00 (0.0607) 13 Nov 2020 (1,924,182.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 166,278,750.00 0.0150 15 Jan 2021 476,404.75

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 30,069,650.00 0.0109 13 Nov 2020 346,712.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 123,471,000.00 (0.0018) 12 Mar 2021 (57,844.80)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 45,769,000.00 0.0006 12 Mar 2021 17,576.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 162,008,275.00 (0.0482) 12 Feb 2021 (1,526,739.50)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 362,333,500.00 0.0283 12 Mar 2021 897,250.40

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น AUD/THB

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น JPY/THB

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น SGD/THB

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 1343 JP 4.27

2 3281 JP 1.92

3 TLGF 5.41

4 WHART 5.30

5 CPNREIT 5.13

6 3487 JP 1.44

7 3283 JP 1.43

8 3471 JP 1.39

9 FTREIT 4.58

10 3466 JP 1.33

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ช่ือหลกัทรพัย์

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF

GLP J-REIT (REIT)

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

CRE Logistics REIT Inc

NIPPON PROLOGIS REIT INC

MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

LASALLE LOGIPORT REIT (REIT)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี้ พลสั A 

(LHPROP-A) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

รำยชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนกำรลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 
 

 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม  2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (ชนิดเพือ่กำรออมและสะสมมลูค่ำ) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (ชนิดจำ่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (ชนิดเพือ่กำรออมและจ่ำยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 
 



-31- 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (ชนิดช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส)์ 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 
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o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตักิาร และด าเนินการใดๆ 

ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งองิ

ในอนาคต หากผูล้งทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ี่

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

o การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า

ส านักงานไดร้บัรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวมหรอืไดป้ระกนัราคาหรอื

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

 
 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 
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ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซือ้ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROP-A) 

(ประจ ำปี 2563) 

(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

02 ม.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

03 ม.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

13 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

27 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

28 ม.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

10 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

11 ก.พ. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

24 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

20 มี.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

06 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

10 เม.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

13 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

29 เม.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

30 เม.ย. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

01 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

04 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

05 พ.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

06 พ.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

07 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

25 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

03 มิ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

06 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

10 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

27 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

28 ก.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

31 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

10 ส.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

12 ส.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

กันยายน 2563

13 ต.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

23 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

07 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

10 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

11 ธ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

25 ธ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

31 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHPROPA

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

 
 


