หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล
LH MS FLEXIBLE FUND
(LHMSFL)

(สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564)
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่อบริ ษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
อายุโครงการ
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียน
วันที่เปิ ดเสนอซื้อหน่ วยลงทุน
วันที่เปิ ดเสนอขายรับซื้อคืน

: กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้
: LH MS FLEXIBLE FUND
: LHMSFL
: ไม่กำหนด
: 26 มิถุนำยน 2558
: 22 กรกฎำคม 2558
: ทุกวันทำกำร
: ทุกวันทำกำร

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q: นโยบายการลงทุน
A: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตรำสำรแห่งทุนทีม่ แี นวโน้มกำรเติบโตทำงธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐำนดี ตรำสำร
แห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝำกธนำคำร รวมถึงหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือกำรหำ
ดอกผลโดยวิธอี ่นื ตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนประกำศกำหนด ทัง้ นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะ
มีสดั ส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0-100 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยผูจ้ ดั กำรกองทุนจะปรับสัดส่วนกำรลงทุน
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และกลยุทธ์กำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์และกำรคำดกำรณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีด่ ี
จำกกำรลงทุน และคำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็ นสำคัญ ซึ่งหำกผู้จดั กำรกองทุนพิจำรณำว่ำตรำสำรทุนมี
ควำมเหมำะสมทีจ่ ะลงทุน ผูจ้ ดั กำรกองทุนจะพิจำรณำลงทุนในหุน้ ของบริษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็กเป็ นอันดับ
แรก แต่หำกกำรลงทุนในหุ้นของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็กไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ ผู้จดั กำรกองทุน
อำจจะพิจำรณำลงทุนในหุน้ กลุ่มอื่น ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็ นหลัก
กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหน่ วย private equity ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ไม่เกินร้อยละ
20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสีย่ ง (Hedging) โดยเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตรำสำรทีม่ ี
ลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes) ตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) รวมถึงตรำสำรหนี้ทม่ี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ำกว่ ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (non –
investment grade) และตรำสำรหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities)
ทัง้ นี้ กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตรำสำรแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือทีต่ วั ตรำสำรหรือทีผ่ อู้ อกตรำสำรต่ำ
กว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนี้ท่ไี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Unrated
Securities) หรือตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ไ ด้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) เฉพำะใน
กรณีทต่ี รำสำรหนี้นนั ้ ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีต่ วั ตรำสำรหรือทีผ่ อู้ อกตรำสำรในอันดับทีส่ ำมำรถลงทุน
ได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่ำนัน้
ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้จากเงิ นลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกำสที่จะได้รบั กำไรจำกมูลค่ำหน่ วยลงทุนที่เ พิ่มขึ้น ในกรณีท่รี ำคำหลักทรัพย์ท่กี องทุ นลงทุนปรับตัว
สูงขึน้ และเปิ ดโอกำสให้ผลู้ งทุนได้รบั รำยได้จำกเงินปั นผล โดยกองทุนจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้
โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดตำมช่วงเวลำทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควร จำกกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิใน
งวดบัญชีท่จี ะจ่ำยเงินปั นผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขำดทุนสะสม
เพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม

Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสำหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHMSFL-R)
2) ชนิดจ่ำยเงินปั นผล (ชื่อย่อ : LHMSFL-D)
3) ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHMSFL-A)
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดำ และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถำบัน สำมำรถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตำม
เงือ่ นไขทีก่ องทุนกำหนด
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Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด
A: จำนวนเงินทุนโครงกำรนี้เท่ำกับ 1,000 ล้ำนบำท
Q: กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสำหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ เหมำะสมกับผูล้ งทุน ทีต่ ้องกำรลงทุนระยะปำนกลำงถึงระยะยำว
ในหลักทรัพย์ของบริษทั ขนำดกลำง และ/หรือขนำดเล็ก และสำมำรถรับควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำได้
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
o ชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHMSFL-R) : เหมำะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ดโอกำส
ให้ผลู้ งทุนรับรำยได้สม่ำเสมอจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHMSFL-A) : เหมำะสำหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ดโอกำสให้ผลู้ งทุนรับ
รำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)
o ชนิดจ่ำยเงินปั นผล (ชื่อย่อ : LHMSFL-D) : เหมำะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบัน เปิ ดโอกำสให้ผู้
ลงทุนรับรำยได้สม่ำเสมอจำกเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทำงภำษี หำกปฏิบตั ิเป็ นไปตำมเกณฑ์/
เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพำกรกำหนด
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: ควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีผ้ปู ระกันเงิ นทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: 30 มิถุนำยน ของทุกปี
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธกี ำรขำยหน่วยลงทุน
✓ ไม่กำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั ่งซื้อ
✓ ผู้ลงทุนสำมำรถสั ่งซื้อได้ท่บี ริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั กำร
แต่งตัง้ จำก บริษทั จัดกำร เวลำ 8.30-15.30 น.
✓ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีส่ ั ่งซื้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน เช็ค ดรำฟต์
หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดกำรยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีต่ ำมวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำย
ในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมำยเลขโทรศัพท์
ของผูส้ ั ่งซื้อลงบนด้ำนหลังของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติ ดต่อและเพื่อผลประโยชน์ ของผู้สั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน
โดยวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิรบั เงินค่ำจองซื้อ เป็ นเงินโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15.30 น.
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2) วิธรี บั ซื้อคืน
✓ ไม่กำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรขำยคืนและมูลค่ำหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
✓ กรณี รบั ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น แบบดุ ลยพินิ จของผู้ลงทุ น (สำหรับ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ขำยคืน หน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ ชนิดจ่ำยเงินปั นผล และชนิดสะสมมูลค่ำ) ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งขำยหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทำกำร
โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถส่งคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุน ได้ตงั ้ แต่เวลำเริม่ ทำกำรถึงเวลำ 15:30 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเวลำทำกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำว ตำมทีบ่ ริษัท
จัดกำรเห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
โดยประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินให้ผขู้ ำยคืนหน่ วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันทีท่ ำรำยกำร
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
บริษทั จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนและยินยอมให้บริษทั จัดกำรรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) โดยจะพิจำรณำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12
ครัง้ ซึ่งจะพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดตำมช่วงเวลำทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควร จำกกำไรสะสม
หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ำยเงินค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
ในกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะใช้รำคำรับซื้อคืน ณ สิน้ วันทำรำยกำรรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตภิ ำยใน 5 วัน
ทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทำกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อนำเงินไปซื้อหน่ วยลงทุนกองทุน
เปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะสำมำรถดำเนินกำรขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน
ไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตำมเงือ่ นไขระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน
Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดกำรได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
สั ่งซื้อดังกล่ำว มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำม
รับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษทั จัดกำร โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: 1) กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุ นคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี ำสั ่งขำยคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีทเ่ี ข้ำเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล
หรือ
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(ข) มีเหตุทท่ี ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่
เหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษทั จัดกำร
(2) มีคำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ ในช่วงระยะเวลำที่บริษทั จัดกำรยังไม่ได้ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5
ของรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูก ต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ น
อัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดกำรอำจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันทีม่ คี ำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผัน
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธกี ำรใด ๆ โดยพลัน
(ข) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุ น และจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำว พร้อมทัง้ แสดง
เหตุผลและหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบโดยพลัน โดยบริษัทจัดกำรอำจ
มอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได้
(ค) ในระหว่ำงที่บริษทั จัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน หำกมีผถู้ อื หน่ วยลงทุนสั ่งขำยคืน
หน่ วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะต้อ งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วย
ลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยตำมลำดับวันทีส่ ่งคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหลัง
2) กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว
บริษัท จัดกำรอำจไม่ ข ำย ไม่รบั ซื้อคืน หรือ ไม่ รบั สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ตำมค ำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือ คำสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้ ใน
กรณีทป่ี รำกฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยควำมเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน

-5-

ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มำแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำม
(ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) ในกรณีท่กี องทุนรวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำ
ด้วยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน และกำรกำหนด
อัตรำส่วนกำรลงทุ น เมื่อมีเหตุ กำรณ์ ดงั ต่อ ไปนี้ เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่ อกองทุ นรวมดังกล่ ำวอย่ำงมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี้ เฉพำะกรณีท่กี องทุนรวมได้
ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้ือขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้อยละสิบของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ ทท่ี ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออก
จำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ
(ค) มีเหตุทท่ี ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั จัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรกระทำดังต่อไปนี้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้ องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ
3. กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั ่งเกีย่ วกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพือ่ ทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำได้ใน
สำระสำคัญ
3) กำรหยุดรับคำสั ่งซื้อขำยหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ให้บริษทั จัดกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชัวครำว
่
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท ำกำรติดต่อกัน เว้น แต่ จะได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: กำรสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ำ (Switch in) สำมำรถกระทำได้ทุกวันทำกำรตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด ระหว่ำง
เวลำเริม่ ทำกำรถึง 15.30 น. โดยเป็ นกำรสับเปลี่ยนจำกหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของ
บริษัทจัดกำร (“กองทุนต้นทำง”) มำเข้ำกองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้ นี้ กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่ วยลงทุ น
ระหว่ำงกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงกำรจัดกำรของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทำง และกองทุน
เปิ ดปลำยทำง
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กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยัง
กองทุน อื่น ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท จัดกำร โดยส่งคำสั ่งสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น และน ำส่ งหลักฐำนกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริษทั จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่ำวตรงกับวันหยุ ดทำกำร และ/หรือวันทีส่ ำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ย วข้องมีคำสั ่งให้เป็ นวันหยุดทำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็ นวันที่บริษัทจัดกำร
กำหนดให้เป็ นทำกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนก็ตำม บริษทั จัดกำรจะเลื่อนวันทำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวัน
ทำกำรถัดไป
Q: กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บดิ ำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั ่งศำล หรือโดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ใิ ห้โอนได้
ทัง้ นี้ กำรโอนหน่ วยลงทุนต้องไม่ทำให้กำรถือหน่ วยลงทุ นของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจำกัดกำร
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่ องบริษทั จัดกำร เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทัง้ ลง
ลำยมือชื่อผู้โอนและผู้รบั โอน และยื่นคำขอโอนหน่ วยลงทุนดังกล่ ำวพร้อมเอกสำรที่กำหนดแก่ นำย
ทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ท่ีผู้ ร ับ โอนยัง ไม่ มีบ ัญ ชีก องทุ น กับ บริษั ท จัด กำร ผู้ ร ับ โอนจะต้ อ ง
ดำเนินกำรขอเปิ ดบัญชีกองทุนตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทำกำรโอนหน่ วย
ลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วยลงทุนตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียก
เก็บจำกผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกทีไ่ ด้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี พร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลกำรโอนหน่ วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีน่ ำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะผูถ้ อื หน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมตำมข้อผูกพัน
ข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผูถ้ อื หน่วยสำมำรถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th หรือทีบ่ ริษทั จัดกำร ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484
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สิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี” ทุกครัง้ ที่มี
กำรสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และจะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันทีป่ ิ ดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือภำยใน 7 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวัน
ทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในช่วงกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก อนึ่งเอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆ จะจัดส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ทำกำรบันทึก
รำยกำรสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
บริษทั จัดกำรและ/หรือนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลีย่ นรูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน เป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุ ญำต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดกำรจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วัน
ทำกำร ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะไม่
นับคะแนนเสียงทีเ่ กินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่ วยลงทุนที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่
กำรเกินข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณี ข้อยกเว้นข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุน ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมเพิ่ มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่ วยสำมำรถร้องเรียนได้ท่ี บริษทั จัดกำรทีห่ มำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือสำนักงำน ก.ล.ต. (Help
center) โทรศัพท์ 02-263-6000
กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
บริษัทจัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร ในกรณี ท่บี ริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกำศสำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่ กี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน
ผู้ถือหน่ วยของกองทุน สำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A : ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ทัง้ หมด 48 กองทุน และมีมลู ค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ
59,365,832,471.67 บำท
รายชื่อกรรมการ
1. นำยรัตน์ พำนิชพันธ์
2. นำยอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท
4. นำงศศิธร พงศธร
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวิโรจน์
6. นำงระวีวรรณ วัธนำนุกจิ
7. นำงจันทนำ กำญจนำคม
8. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
9. นำยหลำย กวง-ฮัว
รายชื่อผู้บริหาร
1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำยอนุวฒ
ั น์ อิม่ แสงรัตน์
3. นำงสำวนรี พฤกษยำภัย
4. นำงสำวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสิฐ
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่ มนวชำต
7. นำยวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำงสำวนรี พฤกษยำภัย
3. นำยสมิทธ์ ศักดิ ์กำจร
4. นำยอำนุภำพ โฉมศรี
5. นำงสำวนันทพร วัฒนถำวร
6. นำงสำวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล
7. นำยพิรยิ พล คงวำณิช
8. นำยชำลส์ ตันตกูล
9. นำยจิตติพงศ์ มีเพียร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
สำยกำรตลำด
สำยกำรลงทุน
สำยปฎิบตั กิ ำรกองทุน
สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำยกำกับ ตรวจสอบและบริหำรควำมเสีย่ ง
สำยธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและ
อสังหำริมทรัพย์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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Q: รายชื่อผู้จดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ นำมสกุล
นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์

ประวัตกิ ำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ทำงำน

-ปริญญำโท MBA, SASIN Graduate
Institute
-ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต ,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย DCP
รุ่น 154/2554
-TEPCOT รุ่นที่ 6
-ผ่ำน CFA ระดับ II

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จำกัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่
อำศัย

นำงสำวนรี พฤกษยำภัย

-ปริญญำโท สำขำ International
Business, Schiller International
University
-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ (กำรเงินและ
กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
-ผ่ำน CFA ระดับ I

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
-บลจ.ไทยพำณิชย์ จำกัด
-บลจ.อเบอร์ดนี จำกัด

นำยสมิทธ์ ศักดิก์ ำจร

นำยอำนุภำพ โฉมศรี

-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
-ปริญญำตรี วิทยำกำรจัดกำร บัญชี
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช
-ผ่ำน CISA ระดับ I

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ. ฟิ ลลิป จำกัด
-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ

-ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง เกียรตินิยม

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์

-บมจ. ไทยประกันชีวติ
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หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
-รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ฝ่ ำยกำรลงทุน
-กรรมกำรบริหำรและประธำน
เจ้ำหน้ำทีล่ งทุน
-กรรมกำร
-กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
-ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
-กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
-ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำย
กำรลงทุน
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ฝ่ ำย
กองทุนต่ำงประเทศ
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ฝ่ ำยตรำ
สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ฝ่ ำยตรำ
สำรหนี้
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส ฝ่ ำยตรำ
สำรหนี้
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-เจ้ำหน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ ำยค้ำ
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดกำรกองทุน
ส่วนบุคคล
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน ฝ่ ำยจัดกำร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ ง
-เศรษฐกร

อันดับ 1
-ผ่ำน CISA ระดับ II
นำยพงศ์เทพ สมประสงค์

-ปริญญำโท มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สำขำกำรเงิน
-ปริญญำตรี Middlesex University,
สำขำ Recording Arts
-CFA Designation
-FRM Designation

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด

นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร

-ปริญญำโท กำรลงทุน University of
Reading
-ปริญญำตรี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยมหิดล
-ผ่ำน CFA
-ผ่ำน CMT ระดับ I

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด - ผูจ้ ดั กำรกองทุน
- บลจ. ธนชำต จำกัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ

-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ สำขำวิชำ
กำรเงิน มหำวิทยำลัยมหิดล
-ผ่ำน CFA ระดับ I

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)

-บล. แอพเพิล เวลธ์ จำกัด

-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน
-เจ้ำหน้ำทีส่ นิ เชื่อรำยใหญ่
(SAM)
-ผูแ้ นะนำกำรลงทุน

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยตรำสำรทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยตรำ
สำรทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยตรำ
สำรทุน

นายพิริยพล คงวาณิช

-ปริญญำโท Master of Science in
Finance, Thammasat University
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ,
Thammasat University
-ผ่ำน CISA ระดับ I
-ผ่ำน CFA ระดับ I

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
-หลักทรัพย์บวั หลวง
-หลักทรัพย์กสิกรไทย

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-นักวิเครำะห์หลักทรัพย์
-วำณิชธนำกร

นายชาลส์ ตันตกูล

-ปริญญำโท สำขำ Finance ,
Washington University in St. Louis
University
-ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ สำขำเคมี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ผ่ำน CFA ระดับ III
- FRM Charter Holder
-ปริญญำโท (เกียรตินิยมอันดับ 2)
กำรเงินและกำรลงทุน, มหำวิทยำลัย
University of Strathclyde,
-ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด

-NISA Investment Advisor
LLC

-ผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ
-นักวิเครำะห์ตรำสำรหนี้และ
อนุพนั ธ์

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ. ไทยศรี แอร์โก้ ประกันภัย
-บริษทั Accenture Solution

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน
-หัวหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ
บริหำรสินทรัพย์

นายจิตติพงศ์ มีเพียร

-บลจ.ไทยพำณิชย์ จำกัด
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผ่ำน CFA ระดับ I

(ประเทศไทย) จำกัด
-บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต์

-นักวิเครำะห์
-วิศวกรโยธำ

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดกำรแต่งตัง้ ขึน้ (ถ้ำมี)
2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
3) ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
* นอกจำกหน้ำทีต่ ำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุ น สำมำรถทรำบข้อ มูลเพิ่ม เติมได้ท่ีสำนั ก งำนของบริ ษัท จัด กำร และเว็ป ไซด์ข องบริษัท จัดกำร หรือ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ ย งจากการด าเนิ นงานของผู้อ อกตราสาร (Business Risk) : คือ ควำมเสี่ย งที่เกิ ด จำกกำร
ดำเนินงำนของผูอ้ อกตรำสำร หำกผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ ออกตรำสำร รวมทัง้ ควำมสำมำรถใน
กำรทำกำไรของผูอ้ อกตรำสำรเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ผูจ้ ดั กำรกองทุนจะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์ทจ่ี ะลงทุน โดยกำรวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุ น และยังจะทำกำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรของผูอ้ อกตรำสำรอย่ำงใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือควำมเสีย่ งจำกกำรที่
บริษัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถชำระคืน เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตำมที่กำหนด หรือไม่ครบตำมจำนวนที่ได้
สัญญำไว้
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง บริษทั จัดกำรจะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ออกตรำ
สำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงิน และควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของผู้ อ อกตรำสำรเป็ นประจ ำสม่ ำ เสมอ หำกมีก ำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ก็จะพิจำรณำปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำ หรือผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำร ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่ำง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตรำดอกเบีย้ ควำมผันผวน
ของค่ำเงิน ปั จจัยพืน้ ฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของบริษทั ผูอ้ อกตรำสำร ปริมำณกำรซื้อขำยหุน้ หรือตรำสำร
หนี้ เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลให้รำคำตรำสำรทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้อำจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลำ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง บริษทั จัดกำรจะวิเครำะห์และวิจยั ปั จจัยต่ำง ๆ ทีม่ ผี ลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ตรำสำรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจปรับเปลีย่ นสัดส่วนในกำรลงทุนในตรำสำรแต่
ละประเภทให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำง ๆ
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรไม่สำมำรถ
ขำยตรำสำรได้ในช่วงเวลำทีต่ อ้ งกำรหรืออำจไม่ได้รำคำตำมทีค่ ำดหวังเอำไว้
แนวทำงกำรบริห ำรควำมเสี่ยง บริษัท จัดกำรจะพิจำรณำลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ท่ีมีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลักษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ มคี วำมคล่องตัวในกำรบริหำรกองทุน
ทัง้ นี้ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึ้นอยู่กบั กำรพิจำรณำตัดสินใจของ
บริษทั จัดกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
5. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) : คือควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกรำคำของหลักทรัพย์
อ้ำงอิงมีควำมผันผวน โดยอำจเกิดจำกปั จจัยต่ำง ๆ เช่นอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทำงเศรษฐกิ จ
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีค่ ู่สญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง กองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่ำวกับธนำคำรทีม่ กี ฏหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนำคำร
พำณิ ชย์ และจะวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน ของคู่สญ
ั ญำก่อนท ำสัญ ญำ รวมทัง้ ติด ตำมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในฐำนะ
กำรเงินของคู่สญ
ั ญำอย่ำงต่อเนื่อง

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
งง
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝำก ผูอ้ อกตรำสำรหรือ
คู่สญ
ั ญำ แล้วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุนทั ่วไป
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

ตรำสำรภำครัฐไทย

2

ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จำกัดอัตรำส่วน
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ำกว่ำ 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตำมทีร่ ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1

ไม่เกิน 10%

4

เงิน ฝำกหรือ ตรำสำรเทีย บเท่ ำเงิน ฝำกที่ผู้รบั ฝำกหรือ ผู้ อ อกตรำสำรมี
ลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5

4.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรทีร่ ฐั บำลเป็ น
ประกัน
ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่งึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย หรือ สำขำของ ธพ. ต่ ำ งประเทศที่ได้รบั อนุ ญ ำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทัวไปโดยมี
่
รำยละเอียดตำมแบบ
filing
5.2.3 ในกรณี ที่ เป็ นตรำสำรที่ มี ก ำหนดวั น ช ำระหนี้ ≤ 397 วั น
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มภี ำระผูกพัน
ตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market

6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
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หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ ภี ำระผูกพันมีภูมลิ ำเนำ
อยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale
ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตรำสำรทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.1 ตรำสำรทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงตรำสำรทุนทีผ่ อู้ อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจ
ทำให้มกี ำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขำยใน SET หรือในตลำดซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.2 ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษทั ดังกล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลั ก ทรัพ ย์ ส ำหรับ ผู้ ล งทุ น ทั ว่ ไปของ SET หรือ ของตลำดซื้ อ ขำย
หลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไข
เหตุ ท่ีอำจท ำให้มีก ำรเพิกถอนหุ้น ออกจำกกำรซื้อ ขำยใน SET หรือใน
ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยตำม 6.1
6.4 ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ ใน
ต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตรำสำร Basel
III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
6.4.3.2 ผู้ อ อกมี ก ำรเปิ ดเผยข้อ มู ล เป็ นกำรทั ว่ ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397
วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ล งทุ น และไม่ ไ ด้ มีลัก ษณะตำม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภ ำระผูกพัน ตำมตรำสำร
ดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคล ตำมข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
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รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใด
จะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.4 ในกรณี ท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุ น ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุ ร กรรมดัง นี้ ที่ คู่ สัญ ญำมี credit rating อยู่ ใ นระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบี ย นซื้ อ ขำยหรือ อยู่ ใ นระหว่ ำ ง IPO เพื่ อ กำรจด
ทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ สำหรับผูล้ งทุน
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุ
ทีอ่ ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำก กำรซื้อขำย
ใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจำย กำรลงทุนใน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ
แล้ ว แต่ ก รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนั ก งำน
กำหนด
6.8 หน่ วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ใน ระหว่ำง IPO
เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุ น
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่ วย private equity ทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำร
เพิกถอนหน่ วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
7

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจำกทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

กำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรือ
กำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษทั ดังกล่ำว

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ group limit
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ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั รำใด
จะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 10%

1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงิน ฝำกหรือ ตรำสำรเทีย บเท่ ำ เงิน ฝำก B/E หรือ P/N ที่นิ ติบุ ค คลตำม - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว) เป็ น เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ำยุโครงกำร < 1 ปี
ผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่ำย หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี้
ให้เฉลีย่ ตำมรอบอำยุกองทุน
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.

- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ำยุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี

1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมำจำกคู
์
่สญ
ั ญำตำม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สนิ ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินกำรให้มี
กำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ ตำมวิธกี ำรที่กฎหมำยกำหนด
หรือมีเงือ่ นไขให้ MF สำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้ 2.2 SN (แต่ไม่
รวมถึ ง SN ซึ่ ง จดทะเบี ย นกั บ TBMA และมี ก ำรเสนอขำยตำม
หลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในประกำศ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
กำรขออนุญำต และกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มรี ะยะเวลำกำรฝำกเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนนี้
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่ง ได้แ ก่ ทรัพ ย์สิน ตำมข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัต รำส่ ว นกำร
ลงทุนสำหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำม
ผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้
ตรำสำรกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตรำสำร Basel III ที่มลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตรำส่วนกำร
ลงทุนสำหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 :อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณ
ตำมผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
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รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ

6
7
8

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือ
ไม่มี credit rating
หน่วย property
หน่วย CIS
derivatives ดังนี้
8.1 กำรเข้ำทำธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำม
เสีย่ ง (hedging)

ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสีย่ งทีม่ อี ยู่

** หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มีขอ้ กำหนด
เกีย่ วกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รำยใดรำยหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมีจำนวน
หุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั นัน้

2

ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุนตรำสำร Basel 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงิน (financial liability)*ของ
III และศุกูกของผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่
ผู้อ อกตรำสำรรำยนั น้ ตำมที่เปิ ด เผยไว้ในงบกำรเงิน สำหรับ รอบ
รวมถึงตรำสำรหนี้ภำครัฐไทยหรือตรำสำรหนี้
ระยะเวลำบัญ ชีล่ำ สุ ด ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีผู้อ อกตรำสำรมีห นี้ สิน ทำง
ภำครัฐต่ำงประเทศ)
กำรเงิน ที่อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลำบัญ ชีถัด ไปและยัง ไม่
ปรำกฏในงบกำรเงิน ล่ำสุด บลจ. อำจนำมูลค่ำหนี้ สิน ทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วย
ก็ ไ ด้ โ ดยข้อ มู ล หนี้ สิน ทำงกำรเงิน นั ้น จะต้ อ งเป็ นข้ อ มู ล ที่ มี ก ำร
เผยแพร่เป็ นกำรทัวไป
่ และในกรณีท่ผี ู้ออกตรำสำรไม่มหี นี้สนิ ทำง
กำรเงิน ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับ รอบระยะเวลำบัญ ชี
ล่ำสุด** ให้ใช้อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผูอ้ อกรำยนัน้ เป็ นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผูอ้ อกตรำสำรได้มกี ำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond
issuance program) ให้พจิ ำรณำเป็ นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณี ท่กี องทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็ นตรำสำรที่ออก
ใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ ำ investment grade
หรือ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภำยใต้ กำร
จัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำร
ออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อก
ตรำสำรได้ มีก ำรยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ นโครงกำร (bond
issuance program) ให้พจิ ำรณำเป็ นรำยโครงกำร
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(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตำม 1. - 9.)
3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนดังนี้
(1) กำรลงทุ น ในหน่ ว ย CIS ของกองทุ น ที่ มีลัก ษณะครบถ้ ว นดัง นี้
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1.1) มีขนำดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วย infra ทัง้ หมดของกองทุ น infra ที่
ออกหน่ ว ยนั ้น เว้ น แต่ เป็ นหน่ ว ย infra ของกองทุ น ที่ มี ลัก ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่ ว ย property ทั ง้ หมดของกองทุ น
property ที่ออกหน่ วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
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(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
6

หน่วย private equity

ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วย private equity ทัง้ หมดของกองทุ น
private equity

หมายเหตุ :
* หนี้สนิ ทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พจิ ำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทผ่ี อู้ อกตรำสำรดังกล่ำวได้จดั ทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิช ำชีพ บัญ ชี หรือ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เป็ น ที่ ย อมรับ ในระดับ สำกล เช่ น International Financial Reporting
Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรำสำร
ทัง้ นี้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
กำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

1.ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
(Front-end-fee)
1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (Back-end fee)
1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน (Switching fee)
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นเข้ำ

ไม่เกิน 1.61

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นออก

1.4 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 1.61

ไม่เกิน 1.61

ไม่เกิน 1.61

อัตรำตำมทีน่ ำย
ทะเบียนเรียกเก็บ

ร้อยละของมูลค่าซือ้ ขายต่อปี
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2561
ปี 2562
1.00
1.00
ยกเว้น

ยกเว้น

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
1.00
ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรขำย (ถ้ำมี)

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรขำย (ถ้ำมี)

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรขำย (ถ้ำมี)

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรรับซื้อคืน (ถ้ำมี)

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรรับซื้อคืน (ถ้ำมี)

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรรับซื้อคืน (ถ้ำมี)

200 บำท
ต่อรำยกำร

200 บำท
ต่อรำยกำร

200 บำท
ต่อรำยกำร

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นอัตรำทีร่ วมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่นื ใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
2) อำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยไม่เท่ำกัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร
3) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรอำจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร แต่จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมอัตรำทีบ่ ริษทั จัดกำรกำหนด
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2. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนต่อปี

รายการที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
อัตราตามโครงการ
ที่ประมาณการได้
2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เกิน 3.21
2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11
2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.27
2.4 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.69
- ค่ำสอบบัญชี
จ่ำยตำมจริง
- ค่ำจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน
จ่ำยตำมจริง
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์
จ่ำยตำมจริง
รำยงำนถึงผูถ้ อื หน่วย
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรดำเนินโครงกำร
จ่ำยตำมจริง
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิ น 4.28
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

เรียกเก็บจริง
ปี 2561
1.452
0.029
0.268

เรียกเก็บจริง
ปี 2562
1.605
0.029
0.268

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
1.608
0.029
0.268

0.049
N/A

0.050
N/A

0.062
N/A

จ่ำยตำมจริง แต่ไม่เกิน 0.50

จ่ำยตำมจริง

N/A

N/A

N/A

0.014

0.011

0.020

1.812

1.963

1.987

2.866

2.074

3.899

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม หรือ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือ ภำษีอ่ืนใด (ถ้ำมี) แต่ย ังไม่รวมค่ำ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
2) บริษัท จัด กำรขอสงวนสิท ธิ ในกำรที่จะปรับ เพิ่ ม อัต รำค่ำธรรมเนี ย มหรือ ค่ำใช้จ่ ำยข้ำงต้น โดยไม่ ถือ ว่ำเป็ น กำรแก้ ไข
เพิ่ม เติมโครงกำรจัดกำรในอัต รำไม่เกินร้อ ยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือ ค่ำใช้จ่ำย ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอียดโครงกำรและตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้ องไม่เกินอัตรำร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
กลุ่มของตราสารการลงทุน
(ก)

ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

(ข)

ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

-

-

5,111,329.97

10.79

-

-

-

-

หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สังจ่
่ าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค)

ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง)

ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ
AA+(FITCH)

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้
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PTR
10.4886

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
5,111,329.97

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

49,621,101.77

104.76

5,111,329.97

10.79

44,509,771.80

93.97

(2,254,006.40)

(4.76)

47,367,095.37

100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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10.79
10.79

5,111,125.27

5,111,329.97
5,111,329.97

2.43
1.00
0.96

51,100.00
31,600.00
184,700.00

1,149,750.00
474,000.00
454,362.00

4.44
0.98
0.97
0.97

34,800.00
40,900.00
59,200.00
48,400.00

2,105,400.00
462,170.00
461,760.00
459,800.00

3.47

48,400.00

1,645,600.00

1.56
1.90
1.40
1.95

32,500.00
17,300.00
12,900.00
38,100.00

737,750.00
899,600.00
664,350.00
925,830.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

หมวดธุรกิจเทคโนโลยี
บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจบริการ
บริษทั เอสไอเอสบี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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0.50

6,700.00

236,175.00

0.49
1.31
3.71

21,100.00
11,000.00
9,500.00

232,100.00
618,750.00
1,757,500.00

1.36
1.99
1.68
0.66

6,000.00
10,100.00
11,000.00
4,500.00

642,000.00
941,825.00
797,500.00
312,750.00

1.00
0.28

36,500.00
4,900.00

474,500.00
133,525.00

1.92

93,700.00

908,890.00

3.89

13,800.00

1,842,300.00

1.04

10,600.00

490,250.00

3.01
2.11
2.06
6.94
2.03
0.98
0.97

37,800.00
13,600.00
18,200.00
87,100.00
10,500.00
11,800.00
28,400.00

1,426,950.00
999,600.00
973,700.00
3,288,025.00
963,375.00
463,150.00
460,080.00

0.95
0.51
0.95

135,100.00
15,600.00
9,200.00

448,532.00
240,240.00
448,500.00

1.99
3.48
0.67
2.86
1.01
1.53
1.12
1.47

33,400.00
24,300.00
9,700.00
130,300.00
12,900.00
43,800.00
32,600.00
45,300.00

943,550.00
1,646,325.00
317,675.00
1,355,120.00
480,525.00
727,080.00
531,380.00
697,620.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจสือ่ และสิง่ พิมพ์
บริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2.00
3.50

37,900.00
4,500.00

947,500.00
1,656,000.00

1.00

79,100.00

474,600.00

2.59
2.57
0.99
0.08
3.76
0.97
93.97
104.76
-4.76
100.00

11,800.00
38,300.00
44,900.00
1,926.00
213,500.00
12,100.00

1,227,200.00
1,216,025.00
466,960.00
39,097.80
1,782,725.00
459,800.00
44,509,771.80
49,621,101.77
-2,254,006.40
47,367,095.37

รายชือ่ หุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

6.94

2

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

4.44

3

บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)

TQM

3.89

4

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)

RBF

3.76

5

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ADVANC

3.71

6

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

SCC

3.50

7

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

3.48

8

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

STGT

3.47

9

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

GULF

3.01

10

บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)

DOHOME

2.86
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล - ชนิ ดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล - ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล - ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
-29-

• เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
ของกองทุนรวมของสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน
• ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้
เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้
(LHMSFL)

ผู้ถือหน่ วย
สัดส่วน (ร้อยละ)
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
-

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
o บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษั ทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทั จัดกำรจะจัดให้มรี ะบบงำนทีป่ ้ องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุ น ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.lhfund.co.th
o ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั ทรำบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดกำรที่จะปฏิบตั กิ ำร และดำเนินกำรใด ๆ
ตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรมีพนั ธสัญญำ หรือข้อตกลงกับ รัฐต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรือมีควำม
จำเป็ นต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับของรัฐต่ำงประเทศนัน้
o กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Active Management) คือ
มีเป้ ำ หมำยชนะดัช นี ม ำตรฐำน ดังนั น้ กองทุ น อำจมีค วำมเสี่ย งจำกกลยุ ท ธ์ก ำรลงทุ น กำรวิเครำะห์
หลัก ทรัพ ย์ท่ีลงทุ น กำรบริห ำรควำมเสี่ยง และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่ อกำรตัด สิน ใจลงทุน ของผู้จดั กำร
กองทุน นอกจำกนี้กองทุนอำจมีปริมำณกำรซื้อขำยหมุนเวีย น (Portfolio Turnover) สูงกว่ำกองทุนทัวไป
่
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว
o ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือ ชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้ำงอิงในอนำคต หำกผูล้ งทุนต้ องกำรทรำบข้อมูลเพิม่ เติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงกำรได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด หรือ ผูส้ นับสนุ นกำรขำยหรือรับ
ซื้อคืน
o กำรพิจ ำรณำร่ ำ งหนั งสือ ชี้ช วนในกำรเสนอขำยหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิได้เป็ น กำรแสดงว่ ำ
สำนักงำนได้รบั รองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขำยนัน้

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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