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หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 

 
 

กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์ 
อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล 

LH Thai Property and Infrastructure  
Flexible Fund 

(LHPROP-INFRA) 
 

 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  : กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้ 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ) : LH Thai Property and Infrastructure Flexible Fund  

ช่ือยอ่    : LHPROP-INFRA 

อายุโครงการ   : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้  : 7 ตุลาคม 2559 

และจดัการกองทุนรวม     

วนัท่ีจดทะเบียน   : 27 ตุลาคม 2559 

วนัท่ีเปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ 
 
 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลทุน 
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A: กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ โดยจะพจิารณาปรบัสดัสว่นการลงทุน
ของหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงักล่าวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 - 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ซึง่สดัสว่นการลงทุน
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ   

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรัพย/์ตราสารอื่นใดทีใ่ห้
สทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืที่มผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสาร
ดงักล่าวขา้งตน้ 

- ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุ
ในอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน เป็นอนัดบัแรก แต่หากการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/
หรือหน่วยทรสัต์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้จ ัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสาร และ/หรือ
หลกัทรพัยอ์ื่น ซึง่สดัสว่นการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่ 
    อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลาเท่าใด 
A:  กองทุนน้ีเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาวในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย/์REITs หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนที่
ดแีละกระจายความเสีย่งในการลงทุน 

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  ความผนัผวนของราคาตราสารทีก่องทุนลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A: วนัที ่30 กนัยายน ของทุกปี       
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้  
✓ ผูล้งทุนสามารถสัง่ซือ้ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก

บรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 
✓ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิี

อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบน
ดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

โดยวนัสุดท้ายของการเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่านัน้ภายใน
เวลา 15:30 น. 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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 2) วธิรีบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  
✓ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้ทุกวนั

ท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15:30 น. บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารช าระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้น
แบบค าขอเปิดบญัช ี 

 
Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการสัง่ซื้อ

ดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทาง
กฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจาก
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัท
จดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 
0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

        2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย 

จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่
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ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รบัผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิในต่างประเทศตามประกาศส านักงาน 
ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุน และการก าหนดอตัราสว่นการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั 
(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่

กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิ
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ย
แลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 
(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี านาจ

ตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ได้

ในสาระส าคญั 

         3) การหยุดรบัค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 
Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระท าได้ตามวนัและเวลาขายหน่วยลงทุน โดยเป็นการสบัเปลีย่น

จากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนี้ (“กองทุน
ปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการ
จดัการของทัง้กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switich out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามวนัและเวลารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน โดยสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
และน าส่งหลกัฐานการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 
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ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย แม้อาจเป็นวนัที่บรษิทัจดัการก าหนดให้เป็นท า
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการถดัไป 

 
Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได้ 

ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอื

ชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบญัชกีองทุน
ตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็
จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบรูณ์ 
ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผูกพนัขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้าที่
และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต่้อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืที่บรษิัทจดัการ ที่หมายเลข
โทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ”ี ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซือ้

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ด
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนในช่วงการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

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


-7- 

ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์
หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ท าการบนัทกึรายการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 
Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการกองทุน
รวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 
Q: ผูถื้อหน่วยสามารถรอ้งเรียนผา่นช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตลุาการหรอืไม่ อย่างไร 
 A: ผูถ้อืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 หรอืส านกังาน  
      ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิัทจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บรษิัทจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยของ
กองทุนสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
  
 

 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A: ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั มจี านวนกองทุนภายใตก้าร
บรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 44 กองทุน และมมีลูค่าสนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 64,968,893,357.84 บาท 

รายช่ือกรรมการ 
1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิยัแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
 
รายช่ือผูบ้ริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
6. นายปวเรศวร ์วภิูนาถ    สายการลงทุน 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต   สายก ากบัตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
Q: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 
A: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 

1.  นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
3.  นายปวเรศวร ์วภิูนาถ กรรมการ  
4.  นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร กรรมการ  
5.  นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
6.  นางสาวนนัทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
7.  นางสาวชนากานต ์ หงัสสตู กรรมการ  
8.  นางสาวอาทติยา  พริยิโสภากุล กรรมการ  
9.  นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
10. นายพริยิพล คงวาณิช กรรมการ  
 

Q: รายช่ือผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื่อผูจ้ดัการกองทุน 
 
ชื่อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP     

รุน่ 154/2554  

-TEPCOT รุน่ที ่6 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแหง่

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ากดั  

-กรรมการผูอ้ านวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าทีล่งทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจา้หน้าที่



-9- 

-ผา่น CFA ระดบั II 

 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อาศยั 

บรหิาร 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและกรรมการบรหิาร 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ผา่น 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 านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา

สารหน้ีและกองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรา

สารหน้ี 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  ฝ่ายตรา

สารหน้ี 

นายปวเรศวร ์วภิูนาถ -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์

(เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิกร

รมทรพัยากรน ้า) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการ

ลงทุน 

-ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายตราสาร

ทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  ฝ่ายตรา

สารหน้ี 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุน 

-นกัวเิคราะห ์ฝ่ายการลงทุน 

นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 

-บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าทีช่ านาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธรุกจิจดัการกองทุน

สว่นบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผา่น CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

-เศรษฐกร 
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นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล -ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิาการเงนิ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ผา่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ 

คอรป์อเรชัน่ สาขากรงุเทพ 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพาณิชยจ์ ากดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิารด์ แอลลสิ 

(ประเทศไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ทีป่รกึษาการลงทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยทุธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิส ารอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญาตร ีธรุกจิระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น CFA  

-ผา่น CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

- บลจ. ธนชาต จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวฒุกิลุ -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา

การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น 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 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญาโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ, 

Thammasat University 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

-วาณิชธนากร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ป.โท การเงนิ University of Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศาสตร ์ภาค

ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ผา่น CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

modeling, EY 
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Q:  รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 
       2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 
       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   
            ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
           * นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
 
Q: ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และเวป็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
 

1.   ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของผู้
ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตรา
สารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซือ้ขายของตราสาร 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  ผู้จดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวเิคราะห์สถานะทาง
การเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการติดตามขอ้มูลข่าวสารของผู้
ออกตราสารอย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

2.   ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอืความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผู้
ออกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว้ 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงราคา หรอื
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิัทผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุ้นหรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่ง
สง่ผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาตราสาร
อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

4.   ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถขายตรา
สารไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท
ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการ
บรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.   ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง  คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่
กองทุนไปลงทุนท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาหรอือตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 
หากกองทุนคาดการณ์ผดิ กองทุนอาจเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนัน้การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า อาจไม่สามารถป้องกนัความเสีย่งของกองทุนไดท้ัง้หมด และอาจมตี้นทุนอยู่บา้ง ท าใหผ้ลตอบแทนโดยรวมของ
กองทุนลดลง รวมทัง้กองทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ และจะพิจารณาคดัเลือกการท า
ธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งใหเ้หมาะสมในแต่ละช่วงเวลา หรอืแต่ละสถานการณ์ เพื่อใหก้ารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เป็นไปในทศิทางที่ถูกต้อง และในการลดความเสีย่งของคู่สญัญา กองทุนจะท าธุรกรรมดังกล่าวกบัธนาคารที่มกีฏหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์และจะวเิคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ติดตามวเิคราะห์
ความเสีย่งในฐานะการเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 
2.1  

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบัฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

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

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกกู ทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบ filing        

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

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนันับ
แต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated 
market 

  

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด ซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขาย
ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบั ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลกัทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บรษิัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 
6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกกู 
ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
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 

ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป
โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระ
หนี้  ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ
ไม่ ได้  มี ลัก ษณ ะต าม  6.4.3.1 ห รือ 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุ คคลตามข้ อ 5.2.3 .1 –  
5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงิน ระห ว่ าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่
มีลักษณะท านองเดียวกับ
บุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 
วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

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  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก การซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย 
ก า ร ล ง ทุ น ใน กิ จ ก า ร โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ต าม แนวท างที่ ส านั ก งาน
ก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ใน 
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย ์
หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรอื P/N ที่มเีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สามารถขายคนืผู้ออก
ตราสารได ้2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สนิตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อตัราส่วน รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

การลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN ศุกกู หรอืตราสาร Basel III 
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่  1.1 :       
อตัราส่วนการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :อตัราส่วน
การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิ หรือคู่ส ัญญา (single 
entity limit) 

5.2  มี  credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่ า investment grade หรือ 
ไม่ม ีcredit rating 

 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 
product limit 

 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

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

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนตราสาร 
Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย
หรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)*ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลคา่หนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทาง
การเงนิตามงบการเงินล่าสุดด้วยกไ็ด้โดยข้อมูลหนี้สนิทางการเงนินัน้
จะต้องเป็นขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารไม่มีหนี้สนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสุด** ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
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credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน 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 านกังาน            

(1.1)  มขีนาดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

หมายเหต ุ: 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ  United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอ้ยละของมูลค่าซ้ือขายต่อปี 

อตัราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1.1 ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

2.68 N/A 0.50 0.50 

1.2 ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

2.68 N/A ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 
      
      
 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 

 
 

2.68 
 
 
 

2.68 

 
 

N/A  
 
 
 

N/A 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

1.4 ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามทีน่าย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

 

หมายเหตุ : 1) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกิจเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไมเ่ท่ากนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถ้ือหน่วยลงทุน
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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2. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ N/A 0.198 0.373 

 

หมายเหตุ : 1) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูคา่เพิม่ หรอืภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด (ถา้ม)ี แต่ยงัไมร่วมคา่ นายหน้า
ซือ้ ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

       2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการที่จะปรบัเพิม่อตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายขา้งต้นโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไข  เพิม่เติม
โครงการจดัการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใช้จ่าย ทัง้น้ี เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดโครงการ
และตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้ องไม่เกินอตัราร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

2.1 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกนิ 2.68 N/A 0.993 1.070 
2.2 ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 N/A 0.020 0.021 
2.3 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.54 N/A 0.248 0.267 
2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 0.42    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ N/A 0.007 0.019 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A 0.007 N/A 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A 0.003 N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ จ่ายตามจรงิ N/A 0.002 0.065 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.75 N/A 1.280 1.442 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 59,668,724.60      10.97         

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 7,763,058.64       1.43           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                    -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                    -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  

 
 
 
 
 
 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 59,668,724.60                 

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) AA-(FITCH) 7,763,058.64                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน   
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร์ เฟลก็ซเิบิล้ 0.6628
 

 
 
 

 
 
 
       

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 547,327,427.54            100.61      

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 59,668,724.60              10.97        

เงนิฝากธนาคาร 7,763,058.64                1.43          

หน่วยลงทุน 479,895,644.30            88.21        

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (3,269,655.51)               (0.60)         

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 544,057,772.03               100.00        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.43 7,750,753.26 7,763,058.64

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.43 7,763,058.64

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 10.97 60,000.00 59,668,724.60

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 10.97 59,668,724.60

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 1.94 780,900.00 10,542,150.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค 1.76 382,100.00 9,552,500.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 10.06 2,146,100.00 54,725,550.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 14.48 2,203,300.00 78,767,975.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 2.64 1,048,100.00 14,358,970.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.20 441,000.00 6,526,800.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 1.87 600,900.00 10,155,210.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 3.85 2,125,300.00 20,934,205.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 5.84 1,637,508.00 31,767,655.20

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 0.27 218,500.00 1,453,025.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 3.04 1,034,000.00 16,544,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.14 483,800.00 6,192,640.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท 1.13 612,200.00 6,122,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 3.33 1,199,687.00 18,115,273.70

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 7.89 2,396,800.00 42,902,720.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 7.41 1,507,000.00 40,312,250.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 8.74 3,658,300.00 47,557,900.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 8.92 2,789,346.00 48,534,620.40

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ 1.82 902,000.00 9,922,000.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรรีมัย์ 0.90 533,500.00 4,908,200.00

          รวมหน่วยลงทนุ 88.21 479,895,644.30

รวมเงินลงทนุ 100.60 547,327,427.54

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.60 -3,269,655.51

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 544,057,772.03

รายละเอียด

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 14.48

2 TLGF 10.06

3 DIF 8.92

4 TFFIF 8.74

5 FTREIT 7.89

6 IMPACT 7.41

7 WHART 5.84

8 HREIT 3.85

9 AIMIRT 3.33

10 TPRIME 3.04ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

ช่ือหลกัทรพัย์

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์หมราช

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ 

อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้  
(LHPROP-INFRA) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
               

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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o บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อบรษิทัจดัการเช่นเดยีวกนักบัทีบ่ริษทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.lhfund.co.th 

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยงลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งองิใน
อนาคต  หากผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ีบ่รษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

o การพจิารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บั
รองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

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

