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กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 

The Krung Thai Long -Term Equity Fund (KTLF) 

กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสีย่งตางประเทศ 

หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสำคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทุจริต : 

ไดรับการรับรอง CAC 

การลงทุนในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 

ผูลงทุนไมสามารถนำมาลดหยอนภาษีได 

ขอมูลอื่นๆ 

ผลการดำเนินงาน 

คาธรรมเนียม 

สัดสวนของประเภททรพัยสินท่ีลงทุน 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ? 
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

ลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือตราสารแหงทุนซึ่งผลตอบแทนของตรา

สารดังกลาวอางอิงกับผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน แตไมรวมการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา

ที่มีสินคาอางอิงเปนหุน/ดัชนีหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพยและ

ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กำหนด ทั้งนี้กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา และตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัว

แปร (Structured Note) 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management) 

 ผูลงทนุที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตำ่กวามลู

คาที่ลงทนุและทำใหขาดทนุได

 กองทุนนี้เหมาะสมกับเงินทีส่ามารถลงทุนไดมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทนิ และควรเปนนกัลงทุนประเภทบุคคล

ธรรมดา เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ทั้งนี้ เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่ถือ

ครองหนวยลงทุนกอนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 ผูที่สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ั่วไป

กองทุนรวมนีไ้มเหมาะกับใคร
-  ผูลงทนุที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
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หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลีย่รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวลงทุนในผูออกตราสาร 

ความผันผวนของ 

ผลการดำเนินงาน (SD) 

         ต่ำ  สูง 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% 

High Issuer 

Concentration Risk 
       ต่ำ    สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที ่www.ktam.co.th

คำเตือนที่สำคัญ 
• เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีก

ตอไป 
• ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไมสามารถนำหนวยลงทุนไปจำหนาย จายโอน จำนำ หรือนำไป

เปนประกันได กรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
• ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคย

ไดรับภายในกำหนดระยะเวลา มิฉะนั้นจะตองชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่ถือ
ครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ทั้งนี้ เฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสอบถามและขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)

• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคำสั่งดังกลาวได

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญ 

  ต่ำ    สูง 
general large cap mid/small sector กลุมหุนที่เนนลงทุน 
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
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หมายเหตุ :  

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  

** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลงั 3 ป ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดท่ี www.ktam.co.th 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมลูคาซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนยีมการขาย 0.25% ยังไมเรียกเก็บ(1) 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.25% ยังไมเรียกเก็บ(1) 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 200 บาทตอรายการ ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 

 

200 บาทตอรายการ ยังไมเรียกเก็บ เวนแตกรณีสับเปลี่ยน

ออกไปยัง บลจ.อ่ืน จะเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

200 บาทตอรายการ 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนกำหนด 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนกำหนด 

หมายเหตุ : สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดท่ี www.ktam.co.th 

(1) อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเวนไมคิดคาธรรมเนียม ท้ังน้ี ในกรณีท่ี

จะเริ่มคิดคาธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจงอัตราคาธรรมเนียมใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะติด

ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

(2) บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของ

บริษัทจัดการครั้งแรกของแตละปปฏิทิน  

 

 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียม 

 

http://www.ktam.co.th/
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กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -17.72% 

 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 11.83% ตอป 

 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General 
* คุณสามารถดูขอมลูท่ีเปนปจจบัุนไดท่ี https://www.aimc.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนนิงานในอดีต 

 

https://www.aimc.or.th/
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นโยบายการจายเงินปนผล จาย 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   

วันที่จดทะเบียน 15 พฤศจิกายน 2547 

อายุโครงการ ไมกำหนด 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 

   

 

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 

มูลคาข้ันตำ่ของการซื้อคร้ังแรก : 500 บาท 

มูลคาข้ันตำ่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 500 บาท 

 

วันทำการขายคืน  : ทุกวันทำการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทำการ - 15.30 น.  

- มูลคาข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน : 500 บาท 

- จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไมกำหนด 

- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

- จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตำ่ : ไมกำหนด 

- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวนัทำการรับซื้อคืน

หนวยลงทนุแตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+3 คือ 3 วัน

ทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน 

 

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินรายวันไดที:่ www.ktam.co.th 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหนง/ 

บริหารจัดการดาน 

วันที่เร่ิมบริหาร

กองทุนรวมน้ี 

คุณยืนยง  เทพจำนงค ผูจัดการกองทุนหลักตราสารทุน 19 มกราคม 2560 

อัตราสวนหมุนเวียนการ

ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 114.37% 

(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม) 

ผูสนับสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืน 

 

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) 

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารแลนดแอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)   

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  

ขอมูลอื่น ๆ 

http://www.ktam.co.th/
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บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด  

บริษัทหลักทรัพย ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย ดบีีเอส วิคเคอรส(ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยี ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลสั จำกัด  

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เมอรช่ัน พารทเนอร จำกัด 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอเชีย เวลท จำกัด  

บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ โซลูช่ัน จำกัด  

บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จำกัด 

บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จำกัด  

บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จำกัด 

บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จำกัด  
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บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน อินฟนิติ จำกัด 

ทั้งนี้ บริษทัจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุเพิ่มเติมหรือยกเลิก

การแตงตั้งผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทนุสามารถ

สอบถามรายชื่อผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

ติดตอสอบถาม  

รับหนังสือชี้ชวน  

รองเรียน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต

สาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2686-6100  

website : www.ktam.co.th    

email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่  

website : www.ktam.co.th   

ขอมูลอ่ืนๆ 

ขอมูลการจายเงินปนผล 

วันที่จาย อัตราตอหนวย (บาท) 

25 เมษายน 2561 0.15 

30 เมษายน 2562 0.25 

22 กรกฎาคม 2562 0.25 

6 พฤศจิกายน 2562 0.20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง

จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตัง้ และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมนีม้ิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง

ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย

นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 แลวดวย

ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ 

และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

http://www.ktam.co.th/
mailto:callcenter@ktam.co.th
http://www.ktam.co.th/
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) 

ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะ

เศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซ่ึงพิจารณาไดจากคา standard deviation 

(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักทรัพยสูง 

 

ความเส่ียงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากฐานะทางการ

เงิน หรือผลการดำเนินงานของธุรกิจซ่ึงจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

 

ความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ

นาเชื่อถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธิบาย 

ระดับท่ีนาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุดท่ีจะ

ไมสามารถชำระหน้ีไดตามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง

ต่ำมากท่ีจะไมสามารถชำระหน้ีไดตามกำหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต่ำที่จะไมสามารถชำระหนี้ไดตาม

กำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชำระหน้ี

ไดตามกำหนด 

ระดับที ่ต ่ำกวานา

ลงทุน 

ต่ำกวา 

BBB 

ต่ำกวา 

BBB (tha) 

ต่ำกวา  

Baa 
ต่ำกวา BBB 

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชำระหนี้ไดตาม

กำหนด 

 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซ้ือหรือขายตรา

สารไมไดในระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกำหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจำกัด 


