
 

 
 

 
หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทนุเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I 
LH PROPERTY PLUS I FUND 

(LHPROP-I) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสยัหรือ
ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสำหกรรม 

จึงมีควำมเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอำจสญูเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั I 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH PROPERTY PLUS I FUND 

ช่ือยอ่      : LHPROP-I 

อำยโุครงกำร     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 7 ตุลำคม 2558 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 18 พฤศจกิำยน 2558 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำรแรกของสปัดำห ์

 

 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
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Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) ทีเ่น้นลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์ 

Q: นโยบำยกำรลงทุน 

A: กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรือตรำสำรในกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรพัย์ (Property 
Sector Fund) ที่จดทะเบียนทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยแบ่งสดัส่วนกำรลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่จิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนอยู่ใน
หมวดอสงัหำรมิทรพัย์/ตรำสำรที่ออกโดยกองทุนโครงสรำ้งพื้นฐำนต่ำงประเทศที่กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนอยู่ใน
หมวดอสังหำริมทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตรำสำรของกองทุน
อสงัหำรมิทรพัย ์(REITs ETF) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

2. ส่วนทีเ่หลอื กองทุนอำจลงทุนในหุน้กลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์รวมถงึตรำสำรอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินกำรไดม้ำ
หรอืที่มผีลตอบแทนอ้ำงอิงกบัหน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนอยู่ในหมวดอสงัหำรมิทรพัย์/ตรำสำรที่ออกโดยกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงประเทศที่
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนอยู่ในหมวดอสงัหำริมทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้น
ลงทุนในตรำสำรของกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์ (REITs ETF)/หุน้กลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย์ หรอืกลุ่มของตรำ
สำร/หน่วยลงทุน/หุน้ ดงักล่ำวขำ้งต้น และ/หรอืหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และกองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรหรอืตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และอำจจะพิจำรณำลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ตำมดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุนซึ่งจะพจิำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงนิในขณะนัน้ 
และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทำงแนวโน้มของค่ำเงนิ ในกรณีทีค่ำดกำรณ์ว่ำค่ำเงนิดอลลำรส์หรฐัมแีนวโน้มอ่อน
ค่ำลง ผู้จดักำรกองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน
เงนิตรำต่ำงประเทศในสดัส่วนที่ค่อนขำ้งมำก แต่หำกในกรณีทีค่่ำเงนิดอลลำร์สหรฐัมแีนวโน้มแขง็ค่ำขึน้ ผู้จดักำร
กองทุนอำจพิจำรณำไม่ลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ตรำ
ต่ำงประเทศ หรอือำจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่ำงไรก็ตำมหำกผู้จดักำรกองทุนพิจำรณำว่ำกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
อตัรำแลกเปลี่ยนอำจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืท ำใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่ำจ
ได้รบั ผูจ้ดักำรกองทุนอำจไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนก็ได ้นอกจำกนี้กำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำม
เสีย่งดงักล่ำวอำจมตีน้ทุนซึ่งท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรที่มีลักษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)       
ตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) ตรำสำรทุนของบรษิัททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน
ซื้อขำยในตลำด (ไม่รวมถงึหุน้ทีค่ณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมขอ้บงัคบัตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยกำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน) และตรำสำรหนี้ทีม่ ี
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน  
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อย่ำงไรกต็ำม กองทุนอำจมไีวซ้ึง่ตรำสำรแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรต ่ำกว่ำที่
สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
(Unlisted Securities) เฉพำะในกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้ได้รบักำรจดัอันดบัควำมน่ำเชื่อถือที่ตวัตรำสำรหรอืที่ผู้ออก
ตรำสำรในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) หรอืตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Listed 
Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
 ผู้ลงทุนมโีอกำสที่จะได้รบัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่รำคำหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุนปรบัตัว
สงูขึน้ และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจำ่ยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธใิน
งวดบญัชทีี่จะจ่ำยเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหก้องทุนรวมมผีลขำดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด และ
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 
 

 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่ำงไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A: จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรน้ีเท่ำกบั 4,500 ลำ้นบำท    
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำเท่ำใด 
A:  กองทุนนี้เหมำะแก่ผูล้งทุนทีต่้องกำรลงทุนระยะปำนกลำงถงึระยะยำวในหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในหมวดอุตสำหกรรม

อสงัหำรมิทรัพย์ที่จดทะเบียนทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกำสได้รบัผลตอบแทนจำกรำยได้ที่
สม ่ำเสมอของหลกัทรพัย์ทีล่งทุนจำกกำรจ่ำยเงนิปันผล และ/หรอืมูลค่ำทีเ่พิม่ขึน้ โดยสำมำรถรบัควำมเสีย่งจำก
ควำมผนัผวนของรำคำของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนได ้

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหำรมิทรพัยท์ีก่องทุนเขำ้ลงทุน 
     2) กำรขำดสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนเขำ้ลงทุน 
     3) อตัรำแลกเปลีย่น หำกมกีำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A: กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A: วนัที ่31 ตุลำคม ของทุกปี   
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 
✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อเท่ำกบั 5,000 บำท ซึ่งเป็นมูลค่ำที่รวมค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนแล้ว 

(ถำ้ม)ี  
✓ ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดักำร หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบักำร

แต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรแรกของสปัดำห ์ตัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15:30 น.   
✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์

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

         2) วธิรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
✓ มูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนืเท่ำกบั 5,000 บำท ซึ่งเป็นมูลค่ำที่รวมค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนแลว้ (ถำ้ม)ี  

✓ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืได้
ทุกวนัท ำกำรแรกของสปัดำห ์ตัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15:30 น. 

✓ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มกีำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำร นับตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัช ี
 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิเสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 
A: 1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยได้ รบั
ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
หรอื 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 
(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบวำ่รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัรำ
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดักำรอำจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนั
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 
(ข) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบหรอืกำรรบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจ
มอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้
(ค) ในระหว่ำงที่บรษิัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน หำกมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยตำมล ำดบัวนัทีส่่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนก่อนหลงั 

 2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ
(2) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยควำมเหน็ชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 (ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุ    
สมผล 

 (ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 
 (ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำม 
(ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำดว้ย
กำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุน และกำรก ำหนด
อตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมี
นัยส ำคญั 
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 (ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิทัง้นี้ เฉพำะกรณีทีก่องทุนรวมได้
ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละสบิของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

 (ข) มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิออก
จำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

 (ค) มเีหตุที่ท ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่ง
เหตุดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

 (ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
 1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 

 2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
 3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 
 (ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จ ักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ใน
สำระส ำคญั 

(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้กำร
จัดกำรของตนอันเนื่ องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์และ
กำรค้ำหลกัทรพัย์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผู้จดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

 
3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้
 
Q : วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A:  กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำได้ตำมวนัและเวลำขำยหน่วยลงทุน โดยเป็นกำร

สบัเปลี่ยนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิัทจดักำร (“กองทุนต้นทำง”) มำเข้ำ
กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตำม
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switich out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตำมวนัและ
เวลำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยน ำส่งหลักฐำนกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้ำผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกับวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวันทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมคี ำสัง่ให้เป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บรษิัทจดักำร
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ก ำหนดใหเ้ป็นท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท ำกำรถดัไป 
 

Q: กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
A:  ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้
ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท ำใหก้ำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ำกัด
กำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  

วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจดักำรหรอืนำยทะเบียนหน่วยลงทุนก ำหนด พร้อมทัง้ลง
ลำยมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชี
กองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน
และผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผกูพนัขอ้ 13 เรื่อง 
“สทิธหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึชื่อผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร             
ทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484  
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ”ี ทุกครัง้ทีม่กีำร

สัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยืนยันจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
เอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรถดัจำก

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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วนัทีซ่ื้อขำยหน่วยลงทุนในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำร
หลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

     ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบนัทึก
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 

A:  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน
ส่วนทีเ่กนิกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะไม่จ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่
เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร โดยบรษิทัจดักำรจะจดัท ำบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อำจจ่ำย
เป็นเงินปันผลออกจำกบัญชีและทรพัย์สินของกองทุนรวม และไม่น ำเงนิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมูลค่ำ
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่ำวใหเ้ป็นรำยไดข้องแผ่นดนิ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดักำร
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th 

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

center) โทรศพัท ์02-263-6000  
กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิทัจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บรษิัทจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  ผู้ถือ
หน่วยของกองทุนสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A: ณ วนัที ่23 ธนัวำคม 2563 บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุน ภำยใต้
กำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 54 กองทุน และมมีลูค่ำสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 57,591,066,590.47 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร 

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

อสงัหำรมิทรพัย ์
 

Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 

1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2. นำยพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์  กรรมกำร  
3. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
4. นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
5. นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
6. นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
7. นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
8. นำยจติตพิงศ ์มเีพยีร กรรมกำร  
 
 
 

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

ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

คุณมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-ประกำศนียบตัรสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP 
รุ่น 154/2554 
-TEPCOT รุ่นที ่6 
-หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูสถำบนั
วทิยำกรตลำดทุน (วตท.รุ่น 22) 
-หลกัสตูร Corporate Governance 
For Capital Market Intermediaries 
(CGI) 14/2016 : IOD 
-หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้น
วทิยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่น 14 
-ผ่ำน CFA ระดบั II  

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  
 
-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแหง่
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จ ำกดั  
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำย
กำรลงทุน  
-กรรมกำรบรหิำรและประธำน
เจำ้หน้ำทีล่งทุน  
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

คุณพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์
  

-ปรญิญำโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญำตร ีเกยีรตนิิยม อนัดบั 2, 
เศรษฐศำสตร ์ บณัฑติ, 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั 
 
 
 
-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั 
 
 
 
 
 
-ธนำคำรสแตนดำรด์ ขำรเ์ตอร ์
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั   

-รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร สำย
กำรลงทุน (CIO) 
-รองกรรมกำรผูจ้ดักำร, ฝ่ำย
จดักำรลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส, 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรำสำร
หนี้ (Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหนี้  

คุณนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 
Business, Schiller International 
University 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ
และกำรธนำคำร) จฬุำลงกรณ์

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยกำร
ลงทุน 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
กองทุนตำ่งประเทศ 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ
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ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

มหำวทิยำลยั 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

 
-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
 
-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ
สำรหนี้ 
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยตรำ
สำรหนี้ 

คุณสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธริำช 
-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 
-บมจ. ธนำคำรกรงุเทพ  
 
 
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้
หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำรกองทุน
ส่วนบุคคล 
-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

คุณอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  
-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1 
-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

คุณพงศเ์ทพ สมประสงค ์ -ปรญิญำโท 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์สำขำ
กำรเงนิ 
-ปรญิญำตร ีMiddlesex University, 
สำขำ Recording Arts 
-CFA Designation 
-FRM Designation 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
-ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
-บล. แอพเพลิ เวลธ ์จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
-เจำ้หน้ำทีส่นิเชือ่รำยใหญ่ (SAM) 
-ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 

คุณนันทพร วฒันถำวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University 
of Reading 
-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหว่ำงประเทศ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 
-ผ่ำน CFA  
-ผ่ำน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 
- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

คุณศรสวรรค ์เตมิวุฒกุิล -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ
กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 

คุณจติตพิงศ ์มเีพยีร -ปรญิญำโท (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
กำรเงนิและกำรลงทุน, 
มหำวทิยำลยั University of 
Strathclyde,  
-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้ประกนัภยั 
 
-บรษิทั Accenture Solution (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 
-บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวลอปเมนต ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
-หวัหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ
บรหิำรสนิทรพัย ์
-นักวเิครำะห ์
 
-วศิวกรโยธำ 
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ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

คุณพรีวชิญ์ ลิม้เดชำพนัธ ์ -ปรญิญำโท สำขำ Financial 
Mathematics, University of Leeds 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ 
เอกกำรลงทุน) 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
-FRM 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์ 
-บลจ.ทหำรไทย 
-บลจ.แอสเซทพลสั 
-บลจ.ทหำรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหน้ี 
-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหนี้ 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำม
เสีย่ง 

คุณนพพล  นรำศร ี
 
 
 

-ปรญิญำโท สำขำ Finance, 
Chulalongkorn University 
-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-ผ่ำน CFA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
- บลจ.กสกิรไทย จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุนต่ำงประเทศ 
-ผูช้่วยจดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำร
หนี้ 

 
Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

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

 

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

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
* นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  

 
 
 

 
Q: ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำย หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรพัย์ (Property Sector 

Fund) กองทุนมนีโยบำยมุ่งลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย์เพยีงหมวดเดยีว จงึมคีวำมเสีย่ง

จำกกำรลงทุนมำกกว่ำกองทุนทีม่กีำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัทจดักำรจะมีพิจำรณำคัดเลือกกองทุนรวมอสังหำริมทรพัย์ที่        
จะลงทุน ตำมประเภทของทรพัย์สินในกลุ่มธุรกิจต่ำง ๆ รวมถึงรำยละเอียด โครงสร้ำง และกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ของทรพัย์สนิในกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์ทีจ่ะลงทุน เพื่อกระจำยควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวน
ของรำยไดข้องทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุนซึง่อำจมผีลกระทบต่อรำคำของทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน  

2. ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (Market Risk) : ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกรำคำ หรอืผลตอบแทนของตรำสำรมคีวำม

ผนัผวน เนื่องจำกปัจจยัเกี่ยวขอ้ง เช่น ภำวะเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมอืง ภำวะตลำดเงนิ ตลำดทุน อตัรำ

แลกเปลีย่น อตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนวเิครำะหจ์ำกขอ้มลูพืน้ฐำนของตรำสำร และภำวะของตลำด และ
พจิำรณำกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงๆแต่ละรำยบรษิทั เพื่อก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนทีเ่หมำะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตรำสำรทีน่่ำสนใจลงทุน ตำมปัจจยัพืน้ฐำนและ
ศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร โดยค ำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจ กำรเมอืง และภำวะตลำดเงนิ และตลำดทุนซึ่ง
อำจสง่ผลกระทบต่อกำรลงทุนในตรำสำรดงักลำ่ว 

3. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) : ควำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุน หรอืตรำ

สำรที่กองทุนลงทุนไว้ได้ เนื่องจำกกองทุน หรอืตรำสำรของกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์มีสภำพคล่องต ่ำ  

กองทุนจงึอำจขำยหลกัทรพัยด์งักลำ่วไม่ไดใ้นช่วงเวลำทีห่รอืไม่ไดร้ำคำตำมทีต่อ้งกำร 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนพจิำรณำคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์
โดยเน้นสภำพคล่องสภำพคล่องเป็นส ำคญั โดยค ำนึงถึงปรมิำณกำรซื้อขำยของกองทุนนัน้ เพื่อควำม
คล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน 

4. ควำมเส่ียงทำงธรุกิจ (Business Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออก

ตรำสำร (Credit Risk) : เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่รำคำ หรือผลตอบแทนของตรำสำรอำจ

เปลี่ยนแปลงขึน้ลงจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกของผูอ้อกตรำสำร เช่น ผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำ

สำร กำรบรหิำรจดักำร ภำวะธุรกิจและอุตสำหกรรม เป็นต้น รวมถึงควำมเสีย่งทีเ่กิดขึ้นจำกกำรทีผู่้ออก

ตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถจ่ำยคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนจะวเิครำะห์และประเมนิคุณภำพของตรำสำรก่อนลงทุน โดยกำร
วิเครำะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง ภำวะกำรลงทุน ภำวะ
อุตสำหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐำนของตรำสำรเพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภำพของตรำสำรที่กองทุนจะพจิำรณำ
ลงทุน และบริษัทจัดกำรจะติดตำมผลประกอบกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัทผู้ออกตรำสำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ ทัง้นี้ วธิกีำรและควำมถี่ในกำรวเิครำะห์ของตรำสำรจะแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะและคุณภำพ
ของตรำสำร โดยบรษิทัจดักำรจะคดัเลอืกตรำสำรทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุน 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจำกกองทุนอำจจะ
ลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัพื้นฐำน สภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยัเหล่ำนี้อำจมี
ผลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บริษัทจัดกำรจะติดตำมและท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทำงด้ำน
ปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนนี้ 

6. ควำมเส่ียงของอัตรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่ องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำร
ต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำให้กองทุนมคีวำมเสี่ยงจำกกำรเพิม่ขึ้นหรอืลดลง
ของอตัรำแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม  
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอื
ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนนี้ แต่อำจจะมตีน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้
จำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

7. ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง : หำกกองทุนมี
กำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจ
ท ำให้กองทุนเสียโอกำสในกำรได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหำกอตัรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงไป
ในทำงตรงกนัขำ้มกบัที่กองทุนคำดกำรณ์ไว้ และยงัมคีวำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สญัญำไม่ปฏิบัติตำมสญัญำ
ดงักล่ำว 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กองทุนจะท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฏหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึ้น 
หรอืธนำคำรพำณิชย์ และจะวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิของคู่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทั ้งติดตำมวเิครำะห์
ควำมเสีย่งในฐำนะกำรเงนิของคู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

 
 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนท่ัวไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ  
หน่วย CIS ต่ำงประเทศ  
ตำมทีร่ะบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1 

ไม่เกนิ 15% 
ไม่เกนิ 15% 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ ผู้ ร ับฝำกหรือผู้ออก 
ตรำสำรมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรที่รฐับำล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมภีูมลิ ำเนำ
อยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating 
แบบ national scale 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ไดร้ับ
อนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีดตำม
แบบ filing        

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3  ในกรณีที่ เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มีภำระ
ผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงนิ  

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

5.2.3.6  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้ออกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อ
ขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุ้นออกจำก
กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้  ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก      
ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำ
สำรนั ้นในต่ำงประเทศ หรือผู้ออกจัดตั ้งขึ้นตำม

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

กฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี้   
≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็น บุคคล
ดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3  สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มี
ลักษณะท ำนองเดียวกับบุคคล 
ตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด

ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย ์ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำรเพิกถอนหน่วย
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ดงักล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจำย กำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอื
สิทธิกำรเช่ ำ แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตำม
แนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ใน ระหว่ำง 
IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำว
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจำยกำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธกิำรเช่ำ 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
และมลีกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

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

 
ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดยีวกันหรอืกำรเข้ำเป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิัท
ดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัรำ
ใดจะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

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

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

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

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

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
  อำยโุครงกำร ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ที่มเีงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ ำเนินกำร

ให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่
กฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำยคนืผู้ออก
ตรำสำรได ้2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 
และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำต และกำร
อนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 
12 เดอืน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สินตำมข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อตัรำส่วน
กำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนที่
ค ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สินหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III 
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่  1.1 :       
อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :อตัรำส่วน
กำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สิน หรือคู่สญัญำ (single 
entity limit) 

5.2  มี  credit rating อยู่ ในระดับต ่ ำกว่ ำ investment grade หรือ 
ไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรลด
ควำมเสีย่ง (hedging) 

 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู ่

 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มีขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวน
หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*ของ
ผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนี้สินทำง
กำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิล่ำสุดดว้ย
ก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทำงกำรเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีกำร
เผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มหีนี้สนิทำง
กำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี
ล่ำสุด** ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่
ผูอ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดยเป็นตรำสำรทีอ่อก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำร
จดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคล

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

   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงันี้ 

(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี้  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            

(1.1)  มขีนำดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย  property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

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

หมำยเหตุ : 

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

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 0.066 0.134 0.109 

 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ หรอืภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใด (ถ้ำม)ี แต่ยงัไม่รวมค่ำ 
นำยหน้ำซื้อ ขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์

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

      3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอตัรำร้อยละ 5.35 ต่อปี ของ
มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได้ 

อตัรำตำมโครงกำร 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.14 1.070 1.070 1.071 

• ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.037 0.037 0.037 

• ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27 0.268 0.268 0.268 

• ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 2.83    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.003 0.002 0.002 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ 0.004 N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

จ่ำยตำมจรงิ 0.004 0.008 0.006 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.35 1.378 1.385 1.384 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทนุรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วยลงทุน 
รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคำ่ซือ้ขำย 

อตัรำตำม 
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

1.605 0.50 0.50 0.50 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน  

(Back-end fee) 

1.605 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 

      
      
 

- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

1.605 
 
 
 

1.605 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 
  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ                    -               -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 252,544,496.85    12.82            

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

เงนิฝาก ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 252,544,496.85                    
 
 

    
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี้ พลสั I 0.2619
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

รำยงำนสรปุเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 1,982,151,404.35      100.60          

เงนิฝากธนาคาร 252,544,496.85         12.82           

หน่วยลงทุน 1,729,606,907.50      87.78           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (11,711,673.23)         (0.59)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,970,439,731.12        100.00             
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 12.82 252,392,121.87 252,544,496.85

          รวมเงินฝากธนาคาร 12.82 252,544,496.85

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 3.09 6,735,700.00 60,958,085.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค 2.59 2,988,200.00 51,098,220.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 1.22 2,132,800.00 24,100,640.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 12.01 15,883,400.00 236,662,660.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 13.66 14,791,900.00 269,212,580.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.98 2,749,700.00 19,247,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 3.17 6,124,400.00 62,468,880.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 1.75 3,489,300.00 34,544,070.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 2.63 6,997,100.00 51,778,540.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 10.50 16,295,835.00 206,957,104.50

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 3.69 6,864,200.00 72,760,520.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.65 3,249,300.00 32,493,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 2.81 4,533,212.00 55,305,186.40

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 11.74 18,222,419.00 231,424,721.30

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 8.30 9,340,700.00 163,462,250.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 4.32 9,047,200.00 85,043,680.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 3.66 5,676,289.00 72,088,870.30

          รวมหน่วยลงทนุ 87.78 1,729,606,907.50

รวมเงินลงทนุ 100.59 1,982,151,404.35

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.59 -11,711,673.23

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 1,970,439,731.12

รายละเอียด

 

รำยงำนสถำนะกำรลงทุน กำรกู้ยืม และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 

 

รำยละเอียดกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 CPNREIT 13.66

2 TLGF 12.01

3 FTREIT 11.74

4 WHART 10.50

5 IMPACT 8.30

6 TFFIF 4.32

7 TPRIME 3.69

8 DIF 3.66

9 GVREIT 3.17

10 CPTGF 3.09กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั I 

(LHPROP-I) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

รำยชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนกำรลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม  2563 



-26- 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลำคม 2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 
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- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 
 

o บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำรลงทนุ

ในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูล

เพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิัทจดักำรที่จะปฏิบตักิำร และด ำเนินกำรใด  ๆ 

ตำมที่บรษิัทจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม

จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยงลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้ำ้งองิ

ในอนำคต  หำกผูล้งทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิ ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำรได้ที่

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

o กำรพจิำรณำร่ำงหนังสอืชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน

ไดร้บัรองถงึควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทน

ของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 
 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 


