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ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
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( ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 )  
 

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

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH Select Fund 

ช่ือยอ่     : (LHSELECT) 

อำยุโครงกำร     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 27 พฤษภำคม 2559 

วนัจดทะเบียนกองทุน     : 29 มถิุนำยน 2560 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

 

 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมผสม 
ตรำสำรทุน : แบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน  
ตรำสำรหนี้ : แบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้  
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์/REITs : แบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสงัหำรมิทรพัย/์REITs  
กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน : แบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

Q: นโยบำยแบบกำรลงทุน 
A: กองทุนมนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ และ/หรอืตรำสำรดงัต่อไปนี้ โดยจะพจิำรณำปรบัสดัส่วน
กำรลงทุนของหลกัทรพัย ์และ/หรอืตรำสำรดงักล่ำวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 – 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน   
- ตรำสำรแห่งทุน   
- ตรำสำรแห่งหนี้ เงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์/REITs/ตรำสำรอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินกำรไดม้ำหรอืทีม่ผีลตอบแทนอำ้งองิ
กบัตรำสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ หรอืกลุ่มของตรำสำร/หน่วยลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้  
- กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน/ตรำสำรอื่นใดทีใ่หส้ทิธิในกำรไดม้ำหรอืที่มผีลตอบแทนอ้ำงองิกบัตรำสำรดงักล่ำว
ข้ำงต้น รวมถึงหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรหรือตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
ผู้จดักำรกองทุนจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือตรำสำรหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหำรมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน และ/หรอืหลกัทรพัย์อื่นทีผู่จ้ดักำรกองทุนพจิำรณำ
ว่ำมคีวำมเหมำะสมทีจ่ะลงทุน  
ทัง้นี้ กองทุนจะพจิำรณำลงทุนในหุน้ซึง่เป็นส่วนประกอบของดชันี SET100 เป็นอนัดบัแรก และ/หรอืกองทุนอำจจะ
พจิำรณำลงทุนในหุน้กลุ่มอื่น ซึ่งสดัส่วนกำรลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุนและตำมควำมเหมำะสม
กบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั 

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน และประมำณกำรอตัรำผลตอบแทน 
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กองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยง (Hedging) และตรำสำรหนี้ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ำกว่ำที่
สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) ตรำสำร
ทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขำยในตลำด (ไม่รวมถงึหลกัทรพัย์ทีค่ณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์สัง่รบัเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งผูอ้อกหลกัทรพัย์ดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
กระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
 
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
ผูง้ทุนมโีอกำสทีจ่ะไดร้บัก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ ในกรณีทีร่ำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนปรบัตวัสงูขึน้ 
และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดย
พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธใินงวด
บญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำให้กองทุนรวมมีผลขำดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด และ
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 
 
   
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่ำงไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A: จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 2,500 ลำ้นบำท   
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำ
เท่ำใด 
A:  กองทุนนี้เหมำะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องกำรลงทุนระยะปำนกลำงถงึระยะยำวในหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในตรำสำรแห่งทุน 
และ/หรอืตรำสำรแห่งหนี้ และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำน โดยมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงผลตอบแทนที่ด ีและกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน  โดยกองทุน
สำมำรถปรบัสดัส่วนของตรำสำรทีล่งทุนไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0-100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิ

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) ควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร และ/หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
     2) ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำรหนี้ 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A: วนัที ่31 พฤษภำคม ของทุกปี 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ  
✓ ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดักำร หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบักำร

แต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำรไดทุ้กวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15:30 น. 
✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์

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

โดยวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15:30 น. 

 2) วธิรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี
✓ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซื้อคนืได้

ทุกวนัท ำกำร 

✓ ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่ง
ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ได้ตัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถึงเวลำ 15:30 น. หรอืเวลำอื่นใดที่บรษิัทจดักำรหรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืจะก ำหนดเวลำ  

✓ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มกีำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำร นับตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชี 

 
Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

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

บรษิัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย 

โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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ช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบรษิทัจดักำร 

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

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

       2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ
(2) เมื่อบรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถ

จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใด
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษทัจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมำแล้ว 
หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศตำมประกำศ
ส ำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศเพื่อเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุน และกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนีัยส ำคญั 
(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะ

กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิ
กว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ีและท ำให้ไม่
สำมำรถโอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ล งทุนไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่ เหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนั ้น ๆ มีส่ วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ

ดงัต่อไปนี้ 
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1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั

ลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

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

 
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 

ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมคี ำสัง่ให้เป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนดใหเ้ป็นท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท ำกำรถดัไป 

 
Q: กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
A:  ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

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

ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท ำให้กำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำร
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร  เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  
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วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลง

ลำยมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ร ับโอนจะต้ อง
ด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แล้วผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีก
เกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกทีไ่ดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซตร์ษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร ทีห่มำยเลข
โทรศพัท ์02-286-3484  
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ที่มี

กำรสัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรถดัจำก
วนัที่ซื้อขำยหน่วยลงทุนในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำร
หลกัฐำนต่ำงๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

     ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ตอ่เมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึ      
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้ บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำ
กำร ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A:  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะไม่

นับคะแนนเสยีงทีเ่กินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
กำรเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดักำร
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 
      บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  ในกรณีที่บรษิัทจดักำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้  และ/หรอืหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกำศส ำนักงำน    
      คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยของ
กองทุนสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได ้ 
 
  

 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 2563 บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด มีจ ำนวนกองทุน    
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัททัง้หมด 47 กองทุน และมีมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 
60,852,515,696.91 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร 

1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. 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 
 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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รำยช่ือผู้บริหำร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
4. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต สำยก ำกบั ตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ

อสงัหำรมิทรพัย ์
Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 

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

 

Q: รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 
A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP   

รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อำศยั 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย

กำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธริำช 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำกำรเงนิ 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ 

คอรป์อเรชัน่ สำขำกรุงเทพ 

- ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพำณชิย ์จ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ 

(ประเทศไทย) 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ำยบรหิำรเงนิส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย์ 

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหว่ำงประเทศ 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
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มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA  

-ผ่ำน CMT ระดบั I 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒิกลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ปรญิญำโท กำรเงนิ University of 

Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศำสตร ์ภำค

ภำษำองักฤษ 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-BDO Advisory Limited 

-Valuation and Business 

modeling, EY 

นายชาลส์ ตนัตกลู -ปรญิญำโท สำขำ Finance , 

Washington University in St. Louis 

University 

-ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคม ี

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ผ่ำน CFA ระดบั III 

- FRM Charter Holder 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-NISA Investment Advisor 

LLC 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ

อนุพนัธ์ 

นายจิตติพงศ์ มีเพียร -ปรญิญำโท (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

กำรเงนิและกำรลงทุน, มหำวทิยำลยั 

University of Strathclyde,  

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้ประกนัภยั 

-บรษิทั Accenture Solution 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

-บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวลอป

เมนต ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

-หวัหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ

บรหิำรสนิทรพัย์ 

-นักวเิครำะห์ 

-วศิวกรโยธำ 

 
 



-11- 

Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

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

 
       2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
  
       3) ผู้ดแูลผลประโยชน์   
           ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
           * นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 

 

Q: ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดกำร หรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1.   ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำน
ของผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำร รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทุน และยงัจะท ำกำรติดตำมข้อมูล
ขำ่วสำรของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

2.   ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) คอืควำมเสี่ยงจำกกำรที่
บรษิัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตำมที่ก ำหนด หรอืไม่ครบตำมจ ำนวนที่ได้
สญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำ
สำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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3.  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) คอืควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำ หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผนัผวน
ของค่ำเงนิ ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ ผลประกอบกำรของบรษิทัผูอ้อกตรำสำร ปรมิำณกำรซื้อขำยหุน้หรอืตรำสำร
หนี้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้ำคำตรำสำรทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้ำจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลำ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่ำง ๆ ทีม่ผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ตรำสำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในกำรลงทุนในตรำสำรแต่
ละประเภทใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำง ๆ 

4.   ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) คอืควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรไม่สำมำรถ
ขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึ้นอยู่กบักำรพิจำรณำตดัสนิใจของ
บรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

5.   ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง  คอืควำมเสีย่งทีเ่กิด
จำกกำรทีก่องทุนไปลงทุนท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอือตัรำ
ดอกเบี้ย เป็นต้น หำกกองทุนคำดกำรณ์ผดิ กองทุนอำจเสยีโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ นอกจำกนัน้
กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ อำจไม่สำมำรถป้องกนัควำมเสีย่งของกองทุนได้ทัง้หมด และอำจมตี้นทุนอยู่
บ้ำง ท ำใหผ้ลตอบแทนโดยรวมของกองทุนลดลง รวมทัง้กองทุนอำจมคีวำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สญัญำไม่ปฏิบตัติำม
สญัญำดงักล่ำว 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหส์ถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ และจะพจิำรณำคดัเลอืกกำร
ท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเสีย่งใหเ้หมำะสมในแต่ละชว่งเวลำ หรอืแต่ละสถำนกำรณ์ เพื่อใหก้ำรลงทุนในสญัญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำเป็นไปในทศิทำงทีถู่กตอ้ง และในกำรลดควำมเสีย่งของคู่สญัญำ กองทุนจะท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบั
ธนำคำรทีม่กีฏหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำรพำณิชย ์  และจะวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิของคูส่ญัญำก่อนท ำ
สญัญำ   รวมทัง้ตดิตำมวเิครำะหค์วำมเสีย่งในฐำนะกำรเงนิของคู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

 

 
ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 
หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื

คู่สญัญำ แลว้แต่กรณี 
 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
 
 
 
 

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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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 ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอื
ขอ้ 2.1  

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อก
ตรำสำรมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรที่
รฐับำลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

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

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่้
ออกจัดตั ้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ . 
ต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing        
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 397 วนั                   
นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี
ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบนักำรเงนิ  
5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย  
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 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

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

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ
regulated market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด ซื้อ
ขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้
ออกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มี
กำรเพิกถอนกำรเป็นหลักทรัพย์ซื้อขำยใน SET หรือใน
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำม
กฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิัท
ดังกล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้ อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับ           
ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลกัทรัพย ์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
แก้ไขเหตุที่อำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้ออกจำกกำรซื้อขำย
ใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำย
ตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอื    
ศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และ
เสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอื       
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ     
(แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที ่   
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET 
หรอื 

ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำร
ทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวัน
ช ำระหนี้ ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
และไม่ได ้มลีกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำร

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

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

6.4.3.3.1   บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 –  
5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบันกำรเงินระหว่ำง
ประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมำชกิ 

6 .4 .3. 3 . 3   ส ถ ำ บั น ก ำ ร เ งิ น
ต่ำงประเทศที่มีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกับบุคคล 
ต ำม ข้ อ  6 .4 .3.3 .1  – 
6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี้ > 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรอื
อยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่สัญญำมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที่มลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อ
กำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลกัทรพัย ์ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่
ไม่ ร ว ม ถึ งห น่ วย ดั งก ล่ ำวที่ อ ยู่ ร ะห ว่ ำ ง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอน
หน่วยดังกล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET 
หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจำย 
ก ำ รล งทุ น ใน กิ จ ก ำร โค รงส ร้ำ งพื้ น ฐำน 
อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธกิำรเช่ำ แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู่ใน 
ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลกัทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้อ
ขำยหลักทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำร
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
เพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืใน
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
 
ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ ในกลุ่ม

กิจกำรเดียวกันหรือกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำในธุรกรรมทำง
กำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัรำใด
จะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  
* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ที่นิติ
บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของ
นิตบิุคคลดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 

1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำก
คู่สญัญำตำม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

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

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
  อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้
ด ำเนินกำรให้มีกำรรบัโอนสิทธเิรยีกร้องในตรำสำรได ้
ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได2้.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ 
SN ซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมกีำรเสนอขำยตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำต และกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำร
ฝำกเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่  ทรัพย์สินตำมข้อ 7 ในตอนที่  1.1 : 
อัตรำส่วนกำรลงทุนส ำหรับ  MF ทัว่ไป ของส่วนที่  1 : 
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญำ (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำ
สำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III ที่มลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 :       

อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :
อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สนิ หรอื
คู่สญัญำ (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี้ 
8.1  กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ
กำรลดควำมเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้              
ก ำหนดเกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

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

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน (financial 
liability)*ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้
ออกตรำสำรมีหนี้สินทำงกำรเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลำบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสุด 
บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับ
มูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้ สินทำงกำรเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีกำร
เผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มี
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หนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชีล่ำสุด** ให้ใช้อตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของ
มลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำย
นัน้เป็นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไดม้ีกำรยื่น
แบบ filing ในลักษณ ะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำร
ที่ อ อ ก ให ม่ แ ล ะมี  credit rating อยู่ ใน ร ะดับ ต ่ ำ ก ว่ ำ 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกัน
รวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มี
กำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดย

บุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั
บุคคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุดงันี้ 

(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            

(1.1)  มขีนำดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
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(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน 
infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั ้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัควำมเหน็ชอบจำก
ส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยไุม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ
กองทุน private equity  

หมำยเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ผู้ออกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท 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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1. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคำ่ซือ้ขำยต่อปี 

อตัรำตำม
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

1.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 2.68 1.00 1.00 1.00 

1.2 ค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.68 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่ำธรรมเนยีมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      
 
      
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่เกนิ 2.68 
 
 
 

ไม่เกนิ 2.68 

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

 
ไม่ม ี

แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

 
ไม่ม ี

แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

 
ไม่ม ี

แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.4 ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
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2. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำมโครงกำร 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

2.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.68 1.344 1.605 1.608 
2.2 ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.020 0.021 0.021 
2.3 ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27 0.249 0.268 0.268 
2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 0.69    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.006 0.003 0.006 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ 0.008 0.001 0.001 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ 0.004 N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.003 0.004 0.004 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 3.75 1.634 1.902 1.908 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 2.293 1.036 1.162 

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

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

  3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 15,003,234.87                2.73        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) AA-(FITCH) 15,003,234.87          
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                             

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 3.2952
 

 
 
 
 
 
 
 

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

รำยงำนสรปุเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 537,972,924.87              97.77          

เงนิฝากธนาคาร 15,003,234.87                2.73            

หุน้สามญั 486,631,640.00              88.44          

หน่วยลงทุน 36,338,050.00                6.60            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 12,235,523.25                2.22            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 550,208,448.12                 100.00           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 2.73 14,990,705.13 15,003,234.87

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.73 15,003,234.87

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.43 718,500.00 2,385,420.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.77 170,100.00 4,235,490.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.53 618,700.00 13,920,750.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.02 388,200.00 5,628,900.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 3,248,100.00 8,380,098.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 0.82 37,500.00 4,500,000.00

     หมวดธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 0.24 130,100.00 1,327,020.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.54 137,100.00 8,500,200.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.10 953,100.00 11,532,510.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.17 138,700.00 929,290.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.07 1,157,300.00 11,399,405.00

รายละเอียด

 
 

 

รำยงำนสถำนะกำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.47 399,400.00 8,107,820.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.74 105,600.00 4,065,600.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.31 129,000.00 7,191,750.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.99 95,500.00 5,443,500.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.74 218,200.00 4,080,340.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.06 1,574,900.00 5,827,130.00

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.78 96,000.00 4,272,000.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.46 149,400.00 8,030,250.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.95 141,500.00 27,238,750.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.99 100,400.00 10,943,600.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.00 114,700.00 11,011,200.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.09 5,235,300.00 6,020,595.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.48 109,900.00 8,132,600.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเงนิ

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.25 226,800.00 1,372,140.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.25 129,600.00 1,373,760.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.49 511,400.00 2,710,420.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.98 53,100.00 5,416,200.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.51 65,100.00 2,799,300.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.94 574,700.00 21,694,925.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.05 149,100.00 11,257,050.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 64,000.00 2,752,000.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.44 254,800.00 13,440,700.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.02 325,500.00 5,631,150.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.98 1,392,000.00 49,416,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.00 131,300.00 11,029,200.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 3.01 60,000.00 16,560,000.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.55 218,500.00 8,521,500.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 185,600.00 2,728,320.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 118,700.00 8,309,000.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.24 241,100.00 1,338,105.00

รายละเอียด

 
 

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

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.27 458,700.00 1,458,666.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.16 62,400.00 904,800.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.27 266,600.00 1,479,630.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.49 166,800.00 8,214,900.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.25 56,400.00 1,381,800.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.49 428,300.00 30,195,150.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.74 392,200.00 15,099,700.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 195,900.00 8,325,750.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.51 193,600.00 2,826,560.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.04 482,900.00 5,698,220.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 0.75 186,600.00 4,105,200.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.51 24,300.00 8,334,900.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.52 521,400.00 2,867,700.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.49 336,300.00 2,673,585.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 112,300.00 10,893,100.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.85 497,500.00 15,671,250.00

บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.16 92,100.00 861,135.00

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.26 329,400.00 1,429,596.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.72 214,100.00 3,982,260.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.96 253,500.00 10,773,750.00

          รวมหุ้นสามญั 88.44 486,631,640.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.99 377,000.00 10,933,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 0.57 197,200.00 3,115,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 1.06 338,500.00 5,822,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 0.41 147,000.00 2,249,100.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 0.80 268,000.00 4,422,000.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 0.26 127,200.00 1,424,640.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.52 526,500.00 8,371,350.00

          รวมหน่วยลงทนุ 6.60 36,338,050.00

รวมเงินลงทนุ 97.78 537,972,924.87

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 2.22 12,235,523.25

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 550,208,448.12

รายละเอียด

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

 

 

 



-26- 

 
 
 
 

              

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 8.98

2 CPALL 5.49

3 ADVANC 4.95

4 GULF 3.94

5 EGCO 3.01

6 CPF 2.85

7 CRC 2.74

8 BDMS 2.53

9 BGRIM 2.44

10 BTS 2.10บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนกำรลงทุน 
มูลคำ่ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน                                                                    
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
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ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 

(LHSELECT) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 
 

o บรษิัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดักำรเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม
จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้  

o กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมผสม แบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน ทีม่กีำรกระจำยกำรลงทุน
น้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน เนื่องจำกมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นอัตรำส่วนมำกกว่ำ
อตัรำส่วนกำรลงทุนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด จงึมคีวำมเสี่ยงมำกกว่ำในเรื่องของกำร
กระจุกตวัของกำรลงทุนในบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง ผูล้งทุนควรศกึษำนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนใหเ้ขำ้ใจ
ก่อนซื้อหน่วยลงทุน  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยงลงทุน และเกบ็ไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้ำงอิงในอนำคต หำกผู้ลงทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบั
ซื้อคนื  

o กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
ส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2563 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

 


