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หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 
 

กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
เพ่ือการเล้ียงชีพ 

LH THAI PROPERTY RMF FUND 

(LHTPROPRMF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยั
หรือต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

กองทนุน้ีลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม 

จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)   : กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)  : LH THAI PROPERTY RMF FUND 

ช่ือยอ่     : LHTPROPRMF  

อายโุครงการ    : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้ 

และจดัการกองทุนรวม     : 14 ตุลาคม 2558 

วนัท่ีจดทะเบียน    : 24 พฤศจกิายน 2558 

วนัท่ีเปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน  : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน  : ทุกวนัท าการ 

    (โดยผูถ้อืหน่วยตอ้งส่งค าสัง่ขายคนืและหลกัฐานล่วงหน้าไมน้่อยกว่า  

    5 วนัท าการ) 

 

 

 

                       
 

 

 

 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีลักษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) ที่เน้นลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ 
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property 
Sector Fund) ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน โดยแบ่งสดัสว่นการลงทุน ดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีก่จิการโครงสรา้งพืน้ฐานอยู่ใน
หมวดอสงัหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
2. สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้า
หรอืที่มผีลตอบแทนอา้งองิกบัหน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่
กจิการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสงัหาริมทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้น
ลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF)/หุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์หรอืตราสารอื่นใด
ทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบักลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุน/หุน้ ดงักล่าวขา้งต้น และกองทุน
อาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging)  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบั
กฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถงึนโยบายการลงทนุอื่นใด บรษิทั
จดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรอืไม่อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการน้ีเท่ากบั 500 ลา้นบาท    
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลาเท่าใด 
A:  กองทุนนี้เหมาะแก่ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีหลงัเกษียณอายุ และเป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผู้

ลงทุนทีต่อ้งการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศ  
 
 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  1) การเปลีย่นแปลงของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนเขา้ลงทุน 
     2) การขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนเขา้ลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A: วนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี 
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก าหนดขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ 
✓ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น.   
✓ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์

หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน 

 
         2) วธิรีบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าหรอืหน่วยขัน้ต ่าในการขายคนื และไม่ก าหนดมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่าในบญัช ี
✓ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้

ทุกวนัท าการ  

✓ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนหน้า
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาท าการถึงเวลา 15 :30 น. หรอืเวลาอื่นใดที่บริษัทจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะก าหนดเวลา 

✓ บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัช ี

✓ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี อาจส่งผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี  ดงันัน้ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมาย
ภาษอีากร 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนั และหรอืเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืเวป็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 
Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ

สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

        2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ

จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใด
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ 
หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็น
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ทรพัยส์นิของกองทุน และการก าหนดอตัราสว่นการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั 

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  ทัง้นี้ เฉพาะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้ 
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

         3) การหยดุรบัค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ 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 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switich out)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจัดการ หรอืภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการอื่น (ตามที่บรษิัท
จดัการก าหนดให้มกีารสบัเปลี่ยนได)้ ได้ตามวนัและเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยน าส่ง
หลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

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

ทัง้นี้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีออก อาจมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งช าระคนื  
สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษี
อากร 
 

Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไม่สามารถโอนได ้

 ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดัการ  
ทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ”ี ทุกครัง้ทีม่กีาร

สัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับ
แต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจาก
วนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

     ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบนัทึก
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 
Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A: - การลงทุนในกองทุนนี้เพื่อใหไ้ด้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผู้ส ัง่ซื้อมหีน้าที่ต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไข 

และ วธิกีารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

 - ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน
สว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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Q: ผูถื้อหน่วยสามารถรอ้งเรียนผา่นช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการหรอืไม่ อย่างไร 

 A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรอื
ส านกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

     การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
บรษิัทจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยของกองทุนสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

 
 

 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A: ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั มจี านวนกองทุน ภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 45 กองทุน และมมีลูค่าสนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 64,413,105,486.78 บาท 

รายช่ือกรรมการ 
1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิยัแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
 
รายช่ือผูบ้ริหาร 
1. นายมนรฐั ผดงุสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
6. นายปวเรศวร ์วภิูนาถ    สายการลงทุน 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต   สายก ากบัตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 
A: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 

1.  นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
3.  นายปวเรศวร ์วภิูนาถ กรรมการ  
4.  นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร กรรมการ  
5.  นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
6.  นางสาวนนัทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
7.  นางสาวชนากานต ์ หงัสสตู กรรมการ  
8.  นางสาวอาทติยา  พริยิโสภากุล กรรมการ  
9.  นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
10. นายพริยิพล คงวาณิช กรรมการ  
 
 
Q: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

-ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP     

รุน่ 154/2554  

-TEPCOT รุน่ที ่6 

-ผา่น CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแหง่

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ากดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

-กรรมการผูอ้ านวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิารฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและ

ประธานเจา้หน้าทีล่งทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและ

กรรมการบรหิาร 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.ธนชาต จ ากดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายการลงทุน 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส 

ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส 

ฝ่ายตราสารหน้ีและกองทุน

ต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส 

ฝ่ายตราสารหน้ี 
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-บลจ.อเบอรด์นี จ ากดั -ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  

ฝ่ายตราสารหน้ี 

นายปวเรศวร ์วภิูนาถ -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์

(เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิกรรม

ทรพัยากรน ้า) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายการลงทุน 

-ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่าย

ตราสารทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  

ฝ่ายตราสารหน้ี 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการ

ลงทุน 

-นกัวเิคราะห ์ฝ่ายการ

ลงทุน 

นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 

-บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าทีช่ านาญการ ฝ่าย

คา้หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการ

กองทุนสว่นบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่าย

จดัการกองทุนส ารองเลีย้ง

ชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผา่น CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความ

เสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล -ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิาการเงนิ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ผา่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สาขากรงุเทพ 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิารด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ทีป่รกึษาการลงทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยทุธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิ

ส ารอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์
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นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญาตร ีธรุกจิระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น CFA  

-ผา่น CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

- บลจ. ธนชาต จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวฒุกิลุ -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา

การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่าย

ตราสารทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่าย

ตราสารทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญาโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ, Thammasat 

University 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

-วาณิชธนากร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ป.โท การเงนิ University of Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศาสตร ์ภาคภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ผา่น CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

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

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

 

       2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 
       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   
            ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 
           * นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
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Q: ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1. ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ (Property Sector Fund) 

กองทุนมนีโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์เพยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุน

มากกว่ากองทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

แนวทางการบริหารความเส่ียง บรษิัทจดัการจะมพีิจารณาคดัเลอืกกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่จะ
ลงทุน ตามประเภทของทรพัย์สินในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหา
ผลประโยชน์ของทรพัยส์นิในกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะลงทุน เพื่อกระจายความเสีย่งจากความผนัผวน
ของรายไดข้องทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุนซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาของทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน  

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งที่เกดิจากราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารมคีวาม
ผนัผวน เน่ืองจากปัจจยัเกีย่วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัรา
แลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และ
พจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆแต่ละรายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัสว่นการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและ
ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งจากการไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตรา
สารที่กองทุนลงทุนไว้ได้ เนื่ องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย์มีสภาพคล่องต ่า  
กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีห่รอืไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
โดยเน้นสภาพคล่องสภาพคล่องเป็นส าคญั โดยค านึงถึงปรมิาณการซื้อขายของกองทุนนัน้ เพื่อความ
คล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

3. ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อก
ตราสาร (Credit Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจ
เปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตรา
สาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการที่ผู้ออก
ตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนลงทุน โดยการ
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะ
อุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสารเพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณา
ลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่าง

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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สม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4. ความเส่ียงจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของ

หลกัทรพัยอ์า้งองิมคีวามผนัผวน โดยอาจเกดิจากปัจจยัต่าง ๆ เช่นอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น หรอื

ปัจจยัทางเศรษฐกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอาจมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  กองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

หรอืธนาคารพาณิชย์ และจะวเิคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ติดตามวเิคราะห์

ความเสีย่งในฐานะการเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอื
ขอ้ 2.1  

ไม่เกนิ 15% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผู้ออก 
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่้
ออกจัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ . 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing        
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั                   
นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ
regulated market 

6 

 
ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด ซือ้
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้
ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลักทรพัย์ซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิัท
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ ผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย ์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุ
กกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ด ้       
รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  

 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรือ ในตลาดซื้ อขายหลักทรัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวัน
ช าระหนี้ ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน 
และไม่ได ้มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  
5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคล 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  > 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอื
อยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่ส ัญญามี credit rating อยู่ ในระดับ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่ ร ว ม ถึ งห น่ วย ดั ง ก ล่ าวที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจาย 
ก ารล งทุ น ใน กิ จ ก า รโค รงส ร้ า งพื้ น ฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี  
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน
ก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกัษณะ
ก ร ะ จ า ย ก า รล งทุ น ใน กิ จ ก า ร โค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ า น 
อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด และมีลกัษณะตาม 
6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

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

 
ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม

กจิการเดียวกนัหรอืการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนในbenchmark + 

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 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 
ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม 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 ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได ้
ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ไม่
รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายต ามหลัก เกณ ฑ์ ที่ ก าห นด ไว้ ใน ประกาศ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : 
อัตราส่วนการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : 
อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้ กึ่ งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที ่
1.1 :       อตัราส่วนการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของ
ส่วนที่ 1 :อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทรพัยส์นิ หรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอื ไม่ม ีcredit rating 

 
6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
การลดความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีขอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% 
ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนตราสาร Basel III และ    
ศุกกูของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้
ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 
(financial liability)*ของผู้ออกตราสารรายนั ้น 
ตามที่ เปิด เผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารมหีนี้สนิทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทาง
การเงนิตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยขอ้มูล
หนี้สินทางการเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด** ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้กีาร
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใ ห้ พิ จ า รณ า เ ป็ น ร า ย
โครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดย
เป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ใน
ระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน      
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1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็น
ตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่ อการส่งออกและน าเข้าแห่ ง
ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน            

(1.1)  มขีนาดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย 
infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
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(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมด
ของกองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

หมายเหต ุ: 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท 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 านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ 0.104 0.054 0.243 
 
หมายเหตุ: 1)  ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งต้นรวมภาษีมลูค่าเพิม่ หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั อกีทัง้ค่าธรรมเนียมใน

เรยีกเกบ็จากกองทุนทัง้หมด ยงัไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขาย หลกัทรพัย ์
 2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะปรบัเพิม่อตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายขา้งตน้โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ข เพิม่เตมิโครงการ  
จดัการในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
 3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมือ่รวมกันทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.14 1.070 1.070 1.070 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.027 0.027 0.027 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27 0.267 0.268 0.267 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 0.50    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.040 0.031 0.019 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ 0.015 N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ 0.001 0.006 0.020 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.21 1.420 1.402 1.403 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 



-22- 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอ้ยละของมูลค่าซ้ือขายต่อปี 

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

1.61 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

1.61 0.25 0.25 ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 

           
      

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 
              
                  สบัเปลีย่นภายในบรษิทัจดัการ 
              
              
              
                  สบัเปลีย่นขา้มบรษิทัจดัการ 
    

 
 

1.61 
 
 
 
 

1.61 
 
 
 

1.61 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
  
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

            
            

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
  
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

            
            

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

เป็นไปตามเงื่อนไข* 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุม่หรอืแต่ละรายไมเ่ท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
3) กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
 
*เงือ่นไขค่าธรรมเนียมสบัเปลีย่นออกไปบรษิทัจดัการอื่น 
(1) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการต ่ากว่า 50,000 บาท ไมเ่รยีกเกบ็ 
(2) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 50,000 บาท เรยีกเกบ็ในอตัรา 500 บาทต่อรายการ 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 2,998,366.11       0.97        

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 22,304,181.47     7.24        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                   -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                   -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  

 
 
 
 
 
 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,998,366.11                           

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 22,304,181.47                           
 
 
 

 
 
 
                

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ตี้ เพือ่การเลีย้งชพี 0.4642
 

 
 
 
 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 310,913,592.08             100.98        

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 2,998,366.11                0.97            

เงนิฝากธนาคาร 22,304,181.47              7.24            

หน่วยลงทุน 285,611,044.50             92.77          

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (3,046,135.61)               (0.99)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 307,867,456.47                100.00          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.24 22,287,476.61 22,304,181.47

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.24 22,304,181.47

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 0.97 3,000.00 2,998,366.11

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 0.97 2,998,366.11

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 3.70 870,400.00 11,402,240.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค 3.40 423,500.00 10,460,450.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 10.21 1,283,500.00 31,445,750.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 13.90 1,213,900.00 42,789,975.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 2.69 587,900.00 8,289,390.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 2.23 500,700.00 6,859,590.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 2.24 431,400.00 6,902,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 3.10 560,700.00 9,531,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 3.37 1,064,000.00 10,374,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 8.25 1,467,623.00 25,389,877.90

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 0.97 461,300.00 2,998,450.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 3.60 702,200.00 11,094,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.39 334,200.00 4,277,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท 1.55 483,200.00 4,783,680.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 2.72 606,000.00 8,362,800.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 8.52 1,542,200.00 26,217,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 8.02 889,700.00 24,689,175.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 4.77 1,147,500.00 14,688,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 8.14 1,407,497.00 25,053,446.60

          รวมหน่วยลงทนุ 92.77 285,611,044.50

รวมเงินลงทนุ 100.99 310,913,592.08

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.99 -3,046,135.61

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 307,867,456.47

รายละเอียด

 
 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 13.90

2 TLGF 10.21

3 FTREIT 8.52

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

4 DIF 8.14

5 IMPACT 8.02

6 WHART 7.26

7 TFFIF 4.77

8 CPTGF 3.70

9 TPRIME 3.60

10 FUTUREPF 3.40กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท

ช่ือหลกัทรพัย์

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผูถ้ือหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้ 

เพื่อการเลีย้งชพี  
( LHTPROPRMF ) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม  2562 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 
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o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตักิาร และด าเนินการใด ๆ 

ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยงลงทุน และเกบ็ไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งองิในอนาคต  หากผูล้งทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูล

โครงการไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื  

o การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า

ส านักงานได้รบัรองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอื

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

 

 

 
รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 


