
 

 
 

 
หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 
 

กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 

LH Short Term Fixed Income Plus Fund 

(LHSTPLUS) 

 

 

 
 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั 

ช่ือโครงการ  (ภาษาองักฤษ) : LH Short Term Fixed Income Plus Fund 

ช่ือยอ่ : LHSTPLUS 

อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 23 กมุภาพนัธ ์2560 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน : 29 มนีาคม 2560 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ : ทุกวนัท าการ 

 

 

 
 

Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืเงนิฝากของภาครฐั และ/หรอืภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง ที่เสนอขายใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ อาท ิตราสารแห่งหนี้ทีภ่าครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั หรอืผูค้ ้าประกนั ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีธ่นาคาร
พาณิชย ์ธนาคารทีก่ฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น และ/หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผู้ออก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรอืค ้าประกนั ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิที่บรษิัทเอกชนชัน้ด ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนั ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศจะมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิ
รอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรอื
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้จ านวน  

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่ ี
อนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรอืตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

กองทุนจะด ารงอายุถวัเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกนิ 1 ปีโดยประมาณ ทัง้นี้ 
อายุถวัเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้ในบาง
กรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ หรอื
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนเลิกโครงการ หรือช่วงที่มีการสัง่ซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมาก
ผดิปกติ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าด าเนินการผดิไปจากหนังสอืชี้ชวนส่วนโครงการ และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจาก    
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบั
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑ์การลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุน
ดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้อื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 

 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร  

A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั  7,000 ลา้นบาท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A: เพื่อระดมเงนิทุนจากผูล้งทุนไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้  และ/หรอืตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้ใน
และ/หรอืต่างประเทศ ที่ด ารงอายุถวัเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกนิ 1 ปี โดย
มุ่งหวงัผลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกบัความเสีย่ง  
 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  - การเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนจากตราสารทีก่องทุนลงทุน  
     - การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้ 
     - ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นหากกองทุนลงทุนในต่างประเทศ 

 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์ของทุกปี 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อ 

✓ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัการ
แต่งตัง้จาก บรษิทัจดัการ เวลา 8.30-15.30 น.   

✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์
หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบชุื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

โดยวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่านัน้
ภายในเวลา 15:30 น. 

         2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิผูล้งทุนสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิัท
จดัการเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัทีท่ ารายการ (ปัจจุบนั ภายใน 1 วนัท าการ) 
 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ   
ไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วย 

ลงทุน 
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ช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

 
        2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้    
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 
(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ

จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใด
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว 
หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ  1 วนั
ท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั 

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  ทัง้นี้ เฉพาะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั ้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้ 
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1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

          
3) การหยุดรบัค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระท าได้ตามวนัและเวลาขายหน่วยลงทุน โดยเป็นการ

สบัเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ หรอืภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการอื่น (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และ
กองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switich out)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ หรอืภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการอื่น (ตามที่บรษิัท
จดัการก าหนดให้มกีารสบัเปลี่ยนได)้ ได้ตามวนัและเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยน าส่ง
หลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมีค าสัง่ให้เป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย แม้อาจเป็นวนัที่บรษิัทจดัการ
ก าหนดใหเ้ป็นท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
 

Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A: ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
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(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้
ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด พร้อมทัง้ลง
ลายมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นายทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รบัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการ ผู้รบัโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชี
กองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้้รบัโอนได ้
(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 
(3) หลังจากที่ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน
และผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผกูพนัขอ้ 13 เรื่อง 
“สทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้  

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ ที่
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี” ทุกครัง้ที่มี

การสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับ
แต่วนัท าการถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อน่ึงเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบนัทึก
รายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงาน

สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้ บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท า
การ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่

นับคะแนนเสยีงที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
การเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเว้นขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซดข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 

 
Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรอื
ส านักงาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิัทจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที่บรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้  และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กิดความเสยีหายแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุน   
ผู้ถือหน่วยของกองทุน สามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
  

 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A: ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด มีจ านวนกองทุน       

ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัททัง้หมด 45 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 
64,399,101,577.01 บาท  

รายชื่อกรรมการ 
1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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รายช่ือผู้บริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
6. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต   สายก ากบัตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
7. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
 
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1.  นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
3.  นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร กรรมการ  
4.  นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
5.  นางสาวนันทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
6.  นางสาวชนากานต ์ หงัสสตู กรรมการ  
7.  นางสาวอาทติยา  พริยิโสภากุล กรรมการ  
8.  นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
9.  นายพริยิพล คงวาณิช กรรมการ  
10. นายชาลส ์ตนัตกูล กรรมการ  
 
Q:  รายชื่อผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื่อผูจ้ดัการกองทุน  

ชื่อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP  

รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ากดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

-กรรมการผูอ้ านวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าทีล่งทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและกรรมการบรหิาร 
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นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.ธนชาต จ ากดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ากดั 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการ

ลงทุน 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา

สารหนี้และกองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา

สารหนี้ 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  ฝ่ายตรา

สารหนี้ 

นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 

-ผ่าน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 

-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าทีช่ านาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์การเงนิ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผ่าน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล -ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิาการเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิารด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ทีป่รกึษาการลงทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิส ารอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย์ 

นาวสาวนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญาตร ีธุรกจิระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผ่าน CFA  

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

- บลจ. ธนชาต จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
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-ผ่าน CMT ระดบั I 

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา

การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญาโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผ่าน CISA ระดบั I 

-ผ่าน CFA ระดบั I 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

-วาณิชธนากร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ปรญิญาโท การเงนิ University of 

Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศาสตร ์ภาค

ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

modeling, EY 

นายชาลส์ ตนัตกลู -ปรญิญาโท สาขา Finance , 

Washington University in St. Louis 

University 

-ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาเคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผ่าน CFA ระดบั III 

- FRM Charter Holder 

- บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

- บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

- NISA Investment Advisor LLC 

- ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายกองทุน

ต่างประเทศ 

- ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายกองทุน

ต่างประเทศ 

- นักวเิคราะหต์ราสารหนี้และ

อนุพนัธ์ 

 
Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

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

       2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   
            ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
           * นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
 
Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1.   ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่ เกิดจากการ
ด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถใน
การท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยการวเิคราะห์สถานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน และยงัจะท าการติดตามข้อมูล
ขา่วสารของผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

2.   ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คอืความเสีย่งจากการที่
บรษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนที่ได้
สญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คอืความเสี่ยงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวน
ของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้หรอืตราสาร
หนี้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตราสารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในการลงทุนในตราสารแต่
ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

4.   ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถ
ขายตราสารไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของ
กองทุน  
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ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กบัการพิจารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
5.   ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) : คอืความเสี่ยงทีเ่กดิจากราคาของหลกัทรพัย์
อ้างองิมคีวามผนัผวน โดยอาจเกดิจากปัจจยัต่าง ๆ เช่นอตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน หรอืปัจจยัทางเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอาจมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  กองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร
พาณิชย์ และจะวิเคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะ
การเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
 2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรอืข้อ 
2.1  

ไม่เกนิ 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ร ับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

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

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอียด

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั ้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ 

 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

≤ 397 วัน นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น บุคคล
ดงันี้ 

6.1.3.3.1   บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.1.3.3.2   ส ถ าบั น ก า ร เงิ น ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มี
ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล 
ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2        

6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.2  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.3  ธรุกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 

6.3.1  reverse repo 

6.3.2  OTC derivatives 

 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

 
 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทั
ดงักล่าว  
 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

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

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

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได้2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ 
TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA  
และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ   
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต       
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สินตามขอ้ 7 ในตอนที่ 1.1 : อตัราส่วน
การลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel 
III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

อตัราส่วนการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 :อตัราส่วน
การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สิน หรอืคู่สญัญา (single 
entity limit) 

 

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

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีขอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย
หรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)*
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมหีนี้สนิ
ทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไปและยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็น
ขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสุด** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นราย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment 
grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต ้
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิ จารณ าเป็นราย
โครงการ 
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(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
บุคคลตาม 1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน            

(1.1)  มขีนาดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

หมายเหตุ : 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชทีี่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
ส าก ล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

หมายเหตุ :1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า 
นายหน้าซื้อ ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

       2) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการที่จะปรบัเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข 
เพิ่มเติมโครงการจดัการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย ทัง้นี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.21 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตาม
โครงการ 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.14 0.092 0.122 0.129 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.030 0.032 0.031 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.54 0.035 0.037 0.038 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 0.50    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.002 0.001 0.001 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ 0.004 0.001 N/A 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ 0.002 0.001 0.002 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.21 0.165 0.194 0.201 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคา่ซือ้ขาย 
อตัราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 2.68 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.68 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 

           
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 

 

 
 

ไม่เกนิ 2.68 
 

ไม่เกนิ 2.68 
 

 
 

ยกเวน้  
 

ยกเวน้ 

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
อตัราตามทีน่าย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 2,556,894,377.55         44.09          

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 1,049,915,286.44         18.10          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ 2,219,533,455.48         38.27          

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภท                                    ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,556,894,377.55           

เงนิฝากธนาคาร AGRICULTURAL BANK OF CHINA A(TRIS) 306,734,919.30             

เงนิฝากธนาคาร DOHA BANK A(FITCH) 411,646,049.09             

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 55,970,873.12               

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 33,846,487.46               

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศจนี สาขามาเก๊า A(TRIS) 241,716,957.47             

ตัว๋แลกเงนิ บ.น ้าตาลมติรผล จก. A+(TRIS) 47,909,416.32               

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 199,824,102.00             

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 139,732,137.40             

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 99,952,831.00               

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 317,457,931.80             

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 159,551,441.60             

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 74,938,407.00               

หุ้นกู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 25,863,935.00               

หุ้นกู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 60,381,858.60                
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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ประเภท                                    ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

หุ้นกู้ บรษิทั โตโยตา้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 57,098,706.81               

หุ้นกู้ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 150,450,891.00             

หุ้นกู้ บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 311,389,770.72             

หุ้นกู้ บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 40,785,205.12               

หุ้นกู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 163,694,689.60             

หุ้นกู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 122,187,700.80             

หุ้นกู้ บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 156,897,755.71             

หุ้นกู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 70,255,374.00               

หุ้นกู้ บรษิทัทร ูมฟู เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั BBB+(TRIS) 21,161,301.00                
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนีร้ะยะสัน้ พลสั 1.5383
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio (ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 5,317,094,551.08         91.68          

พนัธบตัรรฐับาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 2,556,894,377.55         44.09          

เงนิฝากธนาคาร 540,666,718.05            9.32            

ตัว๋แลกเงนิ

     ตัว๋แลกเงนิที่บรษิทัเอกชนเป็นผูอ้อกและขึ้นทะเบยีนใน Thai BMA หรอืตลาดตราสารหนี้ 1,039,366,267.12         17.92          

หุ้นกู้

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 442,261,295.30            7.63            

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 737,905,893.06            12.72          

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ 509,248,568.39            8.78            

เงนิฝากธนาคาร 509,248,568.39            8.78            

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (25,577,113.79)             (0.44)           

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น (25,577,113.79)             (0.44)           

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนี้สนิอื่น ๆ (1,248,501.79)              (0.02)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 5,799,223,168.20            100.00            
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั
(LHSTPLUS) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 

o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักับที่บรษิัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตักิาร และด าเนินการใด ๆ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม
จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มคีวามเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมตลาดเงนิ ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงนิ 

o กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องต ่า จงึอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ใน
เวลาทีต่อ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนให้เขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต  หากผูล้งทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื  

o การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  มิได้เป็นการแสดงว่า
ส านักงานได้รบัรองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

 
รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 

 
 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 


