หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท
LH GROWTH FUND
(LHGROWTH)

(สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 8 สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2564)
ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุนหำกมีข้อสงสัยหรือ
ต้องกำรข้อมูลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่อบริ ษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำร
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)
ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อย่อ
อำยุโครงกำร
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันที่เปิ ดเสนอซื้อหน่ วยลงทุน
วันที่เปิ ดเสนอขำยหน่ วยลงทุน

: กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
: LH GROWTH FUND
: (LHGROWTH)
: ไม่กำหนด
: 4 เมษำยน 2556
: 5 มิถุนำยน 2556
: ทุกวันทำกำร
: ทุกวันทำกำร

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q: นโยบำยกำรลงทุน
A: กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะ
เน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ อี ตั รำกำรเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปำนกลำงถึงระยะยำว
สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ใบสำคัญแสดง
สิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธอี ่นื ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ให้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ กองทุนอำจลงทุน
ในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุน (Hedging) ในกรณีทด่ี ชั นีตลำดหลักทรัพย์
ปรับ ตัวลดลง หรือ มีแนวโน้ ม ปรับ ตัวลดลง โดยเป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ห รือได้รบั ควำมเห็น ชอบจำกสำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตรำสำรทีเ่ สนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured
Notes) รวมถึง ตรำสำรหนี้ ท่ีมีอ ันดับควำมน่ ำเชื่อถื อต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุ น ได้ (non – investment grade) และ
ตรำสำรหนี้ท่ไี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้ นี้ กองทุนอำจมีไว้ซ่งึ ตรำสำรหนี้ท่มี ี
อันดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพำะกรณีทต่ี รำสำรหนี้นัน้ ได้รบั กำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่ำนัน้
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ในกรณีท่คี ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมประกำศที่เกี่ยวข้องกับ
กฎเกณฑ์กำรลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ในภำยหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์กำรลงทุนในสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) รวมถึงนโยบำยกำรลงทุนอื่นใด บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรปรับนโยบำยกำรลงทุน
ดังกล่ำวเพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด และให้ถอื
ว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้จำกเงิ นลงทุน
ผูง้ ทุนมีโอกำสทีจ่ ะได้รบั กำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกรณีทร่ี ำคำหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนปรับตัวสูงขึน้
และเปิ ดโอกำสให้ผลู้ งทุนได้รบั รำยได้จำกเงินปั นผล โดยกองทุนจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดย
พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดตำมช่วงเวลำทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควร จำกกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวด
บัญ ชีท่จี ะจ่ำยเงินปั น ผล แล้วแต่ก รณี และกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะไม่ทำให้กองทุ นรวมมีผลขำดทุนสะสม
เพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะถือปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ กำหนด และ
ตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควร

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่อย่ำงไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสำหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
1)ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHGROWTH-R)
2)ชนิดจ่ำยเงินปั นผล (ชื่อย่อ : LHGROWTH-D)
3)ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHGROWTH-A)
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดำ และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถำบัน สำมำรถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตำม
เงือ่ นไขทีก่ องทุนกำหนด
Q: กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงิ นทุนโครงกำรเท่ำใด
A: จำนวนเงินทุนโครงกำรนี้เท่ำกับ 1,000 ล้ำนบำท
Q: กองทุนนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลำ
เท่ำใด
A: กองทุนนี้เหมำะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ และนิตบิ ุคคล/สถำบัน ทีต่ ้องกำรแสวงหำโอกำสในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน โดยสำมำรถรับควำมผันผวนในระยะสัน้ และควำมเสีย่ งในระดับทีส่ ูงได้
เพื่อโอกำสได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะปำนกลำงถึงระยะยำว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
o ชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHGROWTH-R) : เหมำะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ด
โอกำสให้ผลู้ งทุนรับรำยได้สม่ำเสมอจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHGROWTH-A) : เหมำะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ดโอกำสให้ผู้
ลงทุนรับรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)
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o ชนิดจ่ำยเงินปั นผล (ชื่อย่อ : LHGROWTH-D) : เหมำะสำหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถำบัน เปิ ดโอกำสให้
ผู้ลงทุ นรับรำยได้ สม่ ำเสมอจำกเงินปั นผล รวมถึงมีสิทธิได้รบั สิทธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบตั ิเป็ นไปตำม
เกณฑ์/เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพำกรกำหนด
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) ควำมผันผวนของรำคำหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2) กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร
Q: กองทุนนี้ มีผ้ปู ระกันเงิ นทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่ำงไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
A: วันที่ 31 พฤษภำคม ของทุกปี

ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
A: 1) วิ ธีกำรขำยหน่ วยลงทุน
✓ ไม่กำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั ่งซื้อ
✓ ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งซื้อได้ท่บี ริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั กำร
แต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร เวลำ 8.30-15.30 น.
✓ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีส่ ั ่งซื้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน เช็ค ดรำฟต์
หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดกำรยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีต่ ำมวันทีท่ ส่ี ัง่ ซื้อและขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำย
ในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมำยเลขโทรศัพท์
ของผูส้ ั ่งซื้อลงบนด้ำนหลังของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน
2) วิ ธีรบั ซื้อคืน
✓ ไม่กำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรขำยคืนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
บริษั ท จัด กำรจะรับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมัติ (Auto Redemption) ไม่ เกิ น ปี ละ 12 ครัง้ เพื่ อ จ่ ำ ย
ผลประโยชน์ ใ ห้กับผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะนำเงินค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอั ตโนมัติทงั ้ หมดไปซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน โดยจำนวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำด
เงิน ทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั จะคำนวณโดยรำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน ภำยใน 5
วันทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดกำรดำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอัตโนมัติ หรือ
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัต โนมัติ ชนิดจ่ำยเงินปั นผล
และชนิดสะสมมูลค่ำ)
ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งขำยหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทำกำร โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสำมำรถส่งคำสั ่งขำยคืนหน่ วย
ลงทุน ได้ตงั ้ แต่เวลำเริม่ ทำกำรถึงเวลำ 15:30 น.
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเวลำทำกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำว ตำมทีบ่ ริษัท
จัดกำรเห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
โดยประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินให้ผขู้ ำยคืนหน่ วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่ว ั นถัดจำก
วันทีท่ ำรำยกำร
Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดกำรสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธกำรสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดกำรได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
สั ่งซื้อดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำม
รับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษทั จัดกำร โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสังซื
่ ้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่ำงไร
A: 1) กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้มคี ำสั ่งขำยคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ ำย จ่ำย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือมีเหตุทท่ี ำให้กองทุนรวมไม่ ได้รบั
ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบริษทั จัดกำร
(2) มีคำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรยั งไม่ได้ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขน้ึ
ไปและคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษทั จัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ไ ด้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
โดยรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่ ง
สตำงค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
2) กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว
บริษทั จัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุ นตำมคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ ยนหน่ วย
ลงทุนได้ ในกรณีทป่ี รำกฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ
(2) เมื่อบริษทั จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุ จำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถ
จำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือไม่สำมำรถ
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตุจำเป็ นอื่นใด
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มำแล้ว
หรือจะหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีน้ีได้ไม่เกิน 1 วัน
ทำกำร เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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(3) ในกรณี ท่ีก องทุ น รวมมีก ำรลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรั พ ย์ สิน ในต่ ำ งประเทศตำมประกำศ
สำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำด้วยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน และกำรกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่ำวอย่ำงมีนัยสำคัญ
(ก) ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี้ เฉพำะ
กรณีทก่ี องทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกิน
กว่ำร้อยละสิบของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ ท่ที ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่
สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ
(ค) มีเหตุท่ที ำให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชำระเงิน จำกหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สนิ ที่ลงทุ นไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึ่ ง เหตุ ด ัง กล่ ำ วอยู่ เหนื อ กำรควบคุ ม ของบริษั ท จัด กำรและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(ง) ในกรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศและกองทุน
รวมต่ำงประเทศนัน้ หยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุนหรือไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคื น
หน่วยลงทุนตำมคำสั ่งซื้อหรือคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษั ท จัด กำรมีเหตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ ำ ผู้ล งทุ น รำยนั ้น ๆ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ กำรกระท ำ
ดังต่อไปนี้
1. กำรกระทำทีเ่ ป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ป้ องกั น และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ ว่ ำ จะเป็ นกฎหมำยไทยหรือ กฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ
3. กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั ่งเกีย่ วกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ ี
อำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
3) กำรหยุดรับคำสั ่งซื้อขำยหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
และกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
อำจประกำศให้บริษทั จัดกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ได้เป็ นกำรชัวครำวตำมระยะเวลำที
่
่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
A: กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ (Switch in) สำมำรถกระทำได้ทุกวันทำกำรตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรกำหนด ระหว่ำง
เวลำเริม่ ทำกำรถึง 15.30 น. โดยเป็ นกำรสับเปลี่ยนจำกหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของ
บริษัทจัดกำร (“กองทุนต้นทำง”) มำเข้ำกองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้ นี้ กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่ วยลงทุน
ระหว่ำงกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงกำรจัดกำรของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทำง และกองทุน
เปิ ดปลำยทำง
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กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยัง
กองทุน อื่น ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท จัดกำร โดยส่งคำสั ่งสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น และน ำส่ งหลักฐำนกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริษทั จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำร และ/หรือวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องมีคำสั ่งให้เป็ นวันหยุดทำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็ นวันที่บริษัท จัดกำร
กำหนดให้เป็ นทำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตำม บริษทั จัดกำรจะเลื่อนวันทำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวัน
ทำกำรถัดไป
Q: กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
A: ข้อจำกัดกำรโอนหน่ วยลงทุน 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 วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ ข้อจำกัดกำร
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่ องบริษทั จัดกำร เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
วิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทัง้ ลง
ลำยมือชื่อผู้โอนและผู้รบั โอน และยื่นคำขอโอนหน่ วยลงทุ นดังกล่ำวพร้อมเอกสำรที่กำหนดแก่นำย
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 วยลงทุ นจะมีสทิ ธิในฐำนะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตำมข้อผูกพัน
ข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด
A: ผูถ้ อื หน่วยสำมำรถตรวจสอบได้ในเว็ปไซต์ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th หรือทีบ่ ริษทั จัดกำร ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484
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สิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
A: นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี” ทุกครัง้ ทีม่ กี ำร
สั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจะจัดส่งเอกสำร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ทำ
กำรถัดจำกวันทีป่ ิ ดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันทีซ่ ้อื
ขำยหน่ วยลงทุนในช่วงกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก อนึ่งเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงๆ จะจัดส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุ นได้ทำกำรบันทึก
รำยกำรสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร
A: ในกรณี ท่ีบุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดียวกัน ใดถือหน่ ว ยลงทุ น เกิน กว่ ำหนึ่ งในสำมของจำนวนหน่ วยลงทุ น ที่
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดกำรกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ใน
ส่วนทีเ่ กินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะไม่จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุน เว้นแต่
เป็ นกรณีทไ่ี ด้รบั ยกเว้น ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดกำรถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่ องบริษทั จัดกำร โดยบริษทั จัดกำรจะจัดทำบัญชีและแยกเงินทีไ่ ม่อำจจ่ำย
เป็ นเงินปั นผลออกจำกบัญ ชีและทรัพ ย์สิน ของกองทุ นรวม และไม่ นำเงิน ดังกล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น มูลค่ ำ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่ำวให้เป็ นรำยได้ของแผ่นดิน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวมเพิ่ มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อย่ำงไร
A: ผูถ้ อื หน่ วยสำมำรถร้องเรียนได้ท่ี บริษทั จัดกำรทีห่ มำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือสำนักงำน ก.ล.ต. (Help
center) โทรศัพท์ 02-263-6000
กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
บริษทั จัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศ
สำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือ
หน่ ว ยของกองทุ น สำมำรถน ำข้อ พิพ ำทเข้ำ สู่ก ำรพิจ ำรณำตำมกระบวนกำรอนุ ญ ำโตตุ ลำกำรของส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด มีจำนวนกองทุ น
ภำยใต้ ก ำรบริห ำรจัด กำรของบริษั ท ทัง้ หมด 47 กองทุ น และมีมู ล ค่ ำ ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวมเท่ ำ กับ
60,852,515,696.91 บำท
รำยชื่อกรรมกำร
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
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำยอนุวฒ
ั น์ อิม่ แสงรัตน์
3. นำงสำวนรี พฤษยำภัย
4. นำงสำวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสิฐ
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่ มนวชำต
7. นำยวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน
Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน
1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำงสำวนรี พฤกษยำภัย
3. นำยสมิทธ์ ศักดิ ์กำจร
4. นำยอำนุภำพ โฉมศรี
5. นำงสำวนันทพร วัฒนถำวร
6. นำงสำวชนำกำนต์ หังสสูต
7. นำงสำวอำทิตยำ พิรยิ โสภำกุล
8. นำงสำวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล
9. นำยพิรยิ พล คงวำณิช
10. นำยชำลส์ ตันตกูล
11. 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
กรรมกำร
กรรมกำร
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Q: รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จดั กำรกองทุนดังกล่ำว
A: รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
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
นำงสำวอำทิตยำ พิรยิ โสภำกุล

นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ

-ปริญญำโท วท.ม. สำขำวิชำกำรเงิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ (กำรเงินและ
กำรธนำคำร)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ผ่ำน CFA ระดับ II

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์
- บมจ. ทหำรไทย
- บมจ. ซูมโิ ตโม มิตซุย แบงกิง้
คอร์ปอเรชัน่ สำขำกรุงเทพ
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย
- บลจ.ไทยพำณิชย์ จำกัด
- บมจ. ทหำรไทย
- บมจ. ซีบรี ชิ ำร์ด แอลลิส
(ประเทศไทย)

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

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

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

- ผูจ้ ดั กำรกองทุน
- ทีป่ รึกษำกำรลงทุน
- วิเครำะห์สนิ เชื่อ
- กลยุทธ์, ฝ่ ำยบริหำรเงินสำรอง
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน
- วิเครำะห์สนิ เชื่อ
- ประเมินอสังหำริมทรัพย์

-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

นางสาวชนากานต์ หังสสูต

-ปริญญำโท กำรเงิน University of
Warwick
-ป.ตรี เศรษฐศำสตร์ ภำค
ภำษำอังกฤษ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ผ่ำน CFA ระดับ II

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-Consultant
-Senior Consultant

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-BDO Advisory Limited
-Valuation and Business
modeling, EY
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นายชาลส์ ตันตกูล

นายจิตติพงศ์ มีเพียร

-ปริญญำโท สำขำ Finance ,
Washington University in St. Louis
University
-ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ สำขำเคมี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ผ่ำน CFA ระดับ III
- FRM Charter Holder

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด

-ปริญญำโท (เกียรตินิยมอันดับ 2)
กำรเงินและกำรลงทุน, มหำวิทยำลัย
University of Strathclyde,
-ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผ่ำน CFA ระดับ I

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ. ไทยศรี แอร์โก้ ประกันภัย
-บริษทั Accenture Solution
(ประเทศไทย) จำกัด
-บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต์

-บลจ.ไทยพำณิชย์ จำกัด
-NISA Investment Advisor
LLC

- ผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ
- ผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ
- นักวิเครำะห์ตรำสำรหนี้และ
อนุพนั ธ์
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน
-หัวหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ
บริหำรสินทรัพย์
-นักวิเครำะห์
-วิศวกรโยธำ

Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
A: 1) ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดกำรแต่งตัง้ ขึน้ (ถ้ำมี)
2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
* นอกจำกหน้ำทีต่ ำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย

ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุ น สำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ม เติม ได้ท่ีสำนัก งำนของบริษัท จัดกำร และเว็บ ไซต์ของบริษัท จัดกำร หรือ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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ปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ ย งจำกกำรด ำเนิ นงำนของผู้อ อกตรำสำร (Business Risk) ได้แ ก่ ควำมเสี่ย งที่เกิด จำกกำร
ดำเนินงำนของบริษัทผู้ออกตรำสำร อันเนื่องมำจำกผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำรที่ได้รบั
ผลกระทบจำกควำมสำมำรถทำกำไรของบริษทั รวมทัง้ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
ของผูอ้ อกตรำสำร ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ลี งทุ น โดยกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของบริษทั ผูอ้ อกตรำสำร เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และติดตำม
ข้อ มู ล ข่ำ วสำรที่เกี่ย วข้อ งกั บ บริษั ท ผู้อ อกตรำสำรอย่ ำ งใกล้ ชิด และสม่ ำ เสมอ หำกมีก ำรเปลี่ย นแปลงผลกำร
ดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ผูอ้ อกตรำสำรอย่ำงมีนัยสำคัญก็พจิ ำรณำปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทุนใน
อย่ำงเหมำะสม
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) ได้แก่ ควำมเสีย่ งจำกกำรที่
บริษัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตำมที่ กำหนดหรือชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ได้
สัญญำไว้ หำกมีเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดขึน้ จะส่งผลให้ตรำสำรทีล่ งทุนอำจมีมลู ค่ำลดลงอย่ำงมำก
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริษทั จัดกำรจะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อก
ตรำสำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงิน และควำมน่ ำเชื่ อ ถือ ของผู้อ อกตรำสำรเป็ น ประจำสม่ ำ เสมอ หำกมีกำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ก็จะพิจำรณำปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
3. ควำมเสี่ ย งทำงตลำด ( Market Risk ) เป็ น ควำมเสี่ย งจำกควำมผัน ผวนของรำคำตรำสำร ที่เกิด จำกกำร
เปลี่ยนแปลงในสถำนะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศ ซึ่งเป็ นควำมเสี่ยงที่บริษทั ผู้ออกตรำ
สำรไม่สำมำรถจะควบคุมได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริษัทจัดกำรจะจัดให้มเี ครื่องมือสำหรับวัดระดับควำมผันผวนของตรำสำรที่
ลงทุนอันเนื่องมำจำกปั จจัยต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนให้เหมำะสม
กับสภำวกำรณ์
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ด้วยสภำพและขนำดของตลำดหุ้นของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นตลำดทีก่ ำลังพัฒนำ หุน้ ต่ำงๆ ทีก่ องทุนลงทุนอำจขำดสภำพคล่อง โดยกำรซื้อขำย
เปลี่ยนมือของตรำสำรมีจำนวนครัง้ และปริมำณน้อย ซึ่งอำจขำยตรำสำรไม่ได้ในช่วงเวลำทีต่ ้องกำรหรืออำจไม่ได้
รำคำตำมทีค่ ำดหวังเอำไว้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุ นในตรำสำรที่มีคุ ณ ภำพและมีสภำพคล่องให้
สอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุ นอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคี วำมคล่องตัวในกำร
บริหำรกองทุน ทัง้ นี้ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้ อยู่กบั กำรพิจำรณำ
ตัดสินใจของบริษทั จัดกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
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สรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
งง
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (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 : อัตรำส่วนกำรลงทุนสำหรับกองทุนทั ่วไป
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

ตรำสำรภำครัฐไทย

2

ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

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

เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทีผ่ รู้ บั ฝำกหรือผูอ้ อก
ตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade

5

4.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรทีร่ ฐั บำล
เป็ นประกัน
ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทัวไปโดยมี
่
รำยละเอียดตำม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี ำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
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หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ ภี ำระผูกพันมี
ภูมลิ ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale
ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตรำสำรทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตรำสำรทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์
สำหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำด ซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนทีผ่ อู้ อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื
ขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.2 ตรำสำรทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับ ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนหุน้ ออกจำก
กำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
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 ู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำร
นัน้ ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่
ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็ นตรำสำร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
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รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใด
จะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทัวไปโดยมี
่
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี ำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคล
ดังนี้
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 ี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตำมข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยูใ่ 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 จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวทีอ่ ยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจำย กำร
ลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือ
สิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำม
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

แนวทำงทีส่ ำนักงำนกำหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขำยหรืออยูใ่ น ระหว่ำง
IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไข
เหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน
SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
7

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจำกทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (group limit)*
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

กำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจกำร
เดียวกันหรือกำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษทั
ดังกล่ำว

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 10%

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตำม
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่ำย หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี้

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ำยุโครงกำร < 1 ปี
ให้เฉลีย่ ตำมรอบอำยุกองทุน

1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้

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

1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมำจำกคู
์
่สญ
ั ญำตำม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
2

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ทรัพย์สนิ ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ทีม่ เี งือ่ นไขห้ำมเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ดำเนินกำร
ให้มกี ำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ ตำมวิธกี ำรที่
กฎหมำยกำหนด หรือมีเงือ่ นไขให้ MF สำมำรถขำยคืนผูอ้ อก
ตรำสำรได้2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA
และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำต และกำร
อนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทีม่ รี ะยะเวลำกำรฝำกเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนนี้
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตำมข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตรำส่วน
กำรลงทุนสำหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN ศุกูก หรือตรำสำร Basel III
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตรำส่วนกำรลงทุนสำหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 :อัตรำส่วน
กำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญำ (single
entity limit)
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 ถุประสงค์เพื่อกำรลด
ควำมเสีย่ ง (hedging)

6
7
8

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสีย่ งทีม่ อี ยู่

** หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนไม่มขี อ้ กำหนด
เกีย่ วกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รำยใดรำยหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมี
จำนวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้

2

ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุนตรำสำร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ภำครัฐไทย
หรือตรำสำรหนี้ภำครัฐต่ำงประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงิน (financial liability)*
ของผูอ้ อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ออกตรำสำรมีหนี้สนิ
ทำงกำรเงินทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถดั ไปและยัง
ไม่ ป รำกฏในงบกำรเงิน ล่ ำ สุ ด บลจ. อำจน ำมู ลค่ ำ หนี้ สิน ทำง
กำรเงิน ดัง กล่ ำ วมำรวมกับ มู ล ค่ ำ หนี้ สิน ทำงกำรเงิน ตำมงบ
กำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทำงกำรเงินนัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลทีม่ กี ำรเผยแพร่เป็ นกำรทัวไป
่ และในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำร
ไม่มหี นี้สนิ ทำงกำรเงินตำมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด** ให้ใช้อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผูอ้ อกรำยนัน้ เป็ นรำย
ครัง้ เว้น แต่ ในกรณี ท่ีผู้อ อกตรำสำรได้มีก ำรยื่น แบบ filing ใน
ลัก ษณะเป็ น โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจ ำรณำ
เป็ นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณี ท่ีกองทุน ลงทุน ในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็ นตรำสำรที่
ออกใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ ำ กว่ ำ investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้
กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่
กรณี ท่ี ผู้ อ อกตรำสำรได้ มีก ำรยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น
โครงกำร (bond issuance program) ให้ พิ จ ำรณ ำเป็ นรำย
โครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรทีอ่ อกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
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8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตำม 1. – 9.)
3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนดังนี้
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1.1) มีขนำดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน
property ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน
private equity

หมำยเหตุ :
* หนี้สนิ ทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ผี ู้ออกตรำสำรดังกล่ำวได้จดั ทำงบ
กำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีนัน้ โดยเป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับ
ส ำ ก ล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตรำสำร
ทัง้ นี้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ตำรำงค่ำธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม และผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ำยน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563
1. ค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รำยกำรที่เรียกเก็บ
1.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
(Front-end-fee)
1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Back-end fee)
1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน (Switching fee)
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นเข้ำ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นออก
1.4 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

อัตรำตำม
โครงกำร
ไม่มี

ร้อยละของมูลค่ำซือ้ ขำยต่อปี
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2561
ปี 2562
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 1.070

0.50

ไม่มี

ไม่มี
อัตรำตำมทีน่ ำย
ทะเบียนเรียกเก็บ

0.50

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ไม่มี
ยกเว้น*

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรขำย (ถ้ำมี)

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรขำย (ถ้ำมี)

แต่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรขำย (ถ้ำมี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

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
* ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
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2. ค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนต่อปี

รำยกำรที่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมด
ที่ประมำณกำรได้
2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
LHGROWTH-A
LHGROWTH-D
LHGROWTH-R

อัตรำตำมโครงกำร
ไม่เกิน 2.68
ไม่เกิน 0.11

เรียกเก็บจริง
ปี 2561
1.337
0.032

เรียกเก็บจริง
ปี 2562
1.338
0.032

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
1.340
0.032

ไม่เกิน 0.81
ไม่เกิน 0.94
ไม่เกิน 0.94

0.107
0.107
0.107

0.107
0.107
0.107

0.107
0.107
0.107

0.037
N/A

0.038
N/A

0.035
N/A

2.4 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.55
- ค่ำสอบบัญชี
จ่ำยตำมจริง
- ค่ำจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน
จ่ำยตำมจริง
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์
จ่ำยตำมจริง
รำยงำนถึงผูถ้ อื หน่วย
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรดำเนินโครงกำร
จ่ำยตำมจริง
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยรวมที่ประมำณกำรไม่ได้
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
ไม่เกิ น 4.28
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

จ่ำยตำมจริง แต่ไม่เกิน 0.50

จ่ำยตำมจริง

N/A

N/A

N/A

0.032

0.019

0.015

1.545

1.534

1.529

3.978

1.295

2.016

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือ ภำษีอ่ืนใด (ถ้ำมี) แต่ย ังไม่รวมค่ำ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
2) บริษัท จัด กำรขอสงวนสิท ธิในกำรที่จะปรับ เพิ่ม อัต รำค่ำธรรมเนี ย มหรือ ค่ำใช้จ่ ำยข้ำงต้น โดยไม่ ถือ ว่ำ เป็ น กำรแก้ไข
เพิ่ม เติมโครงกำรจัด กำรในอัตรำไม่เกินร้อ ยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือ ค่ำใช้จ่ำย ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอียดโครงกำรและตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตรำร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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รำยงำนสรุปเงิ นลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงิ นฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สังจ่่ าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
10,288,587.84

%NAV
6.44

-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรแห่งหนี้ เงิ นฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563

ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อันดับ

มูลค่าตาม

ความน่ าเชื่อถือ

ราคาตลาด

AA+(FITCH)

10,288,587.84

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

5.4707
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รำยงำนสถำนะกำรกู้ยืมเงิ น และกำรก่อภำระผูกพัน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
156,229,765.64
10,288,587.84
145,941,177.80
3,458,882.73
159,688,648.37

%NAV
97.83
6.44
91.39
2.17
100.00

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ 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)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

6.44
6.44

10,263,924.14

10,288,587.84
10,288,587.84

1.02

491,700.00

1,632,444.00

2.62
1.98

186,100.00
1,223,300.00

4,187,250.00
3,156,114.00

6.05
1.95
0.98
1.46

155,900.00
258,000.00
233,900.00
237,500.00

9,665,800.00
3,121,800.00
1,567,130.00
2,339,375.00

0.96
1.02
1.02
0.99
2.01

75,800.00
42,100.00
29,200.00
27,730.00
136,100.00

1,538,740.00
1,620,850.00
1,627,900.00
1,580,610.00
3,211,960.00

0.97

82,800.00

1,548,360.00

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีซพ
ี จี ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.88
3.86

26,200.00
32,000.00

1,408,250.00
6,160,000.00

2.13
1.61
1.73
2.09

31,200.00
26,700.00
37,300.00
44,500.00

3,400,800.00
2,563,200.00
2,760,200.00
3,337,500.00

0.51

30,600.00

810,900.00

0.99

95,100.00

1,578,660.00

1.99

31,200.00

3,182,400.00

0.98

36,300.00

1,560,900.00

2.71
1.46
0.96
0.99
1.02
6.33
1.47
2.06
1.93
0.50
1.53

114,500.00
30,900.00
35,500.00
29,900.00
94,500.00
284,800.00
27,900.00
11,900.00
78,900.00
54,300.00
34,900.00

4,322,375.00
2,332,950.00
1,526,500.00
1,577,225.00
1,634,850.00
10,110,400.00
2,343,600.00
3,284,400.00
3,077,100.00
798,210.00
2,443,000.00

0.89
0.04
0.97
1.88

299,300.00
6,248,280.00
106,400.00
61,000.00

1,418,682.00
62,482.80
1,542,800.00
3,004,250.00

1.01
5.02
1.58
1.55
0.48
1.52

66,000.00
113,800.00
65,400.00
58,300.00
52,500.00
163,800.00

1,617,000.00
8,022,900.00
2,517,900.00
2,477,750.00
766,500.00
2,424,240.00

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
หรือ จานวนหุ้น/
(%)
หน่ วย

รายละเอียด

หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมเงิ นลงทุน
่ ๆ
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอืน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.99
0.49
1.95

72,100.00
22,200.00
9,100.00

1,586,200.00
782,550.00
3,121,300.00

1.51
3.11
2.75
1.01
1.89
1.99
91.39
97.83
2.17
100.00

24,800.00
157,600.00
320,300.00
61,100.00
162,600.00
74,900.00

2,405,600.00
4,964,400.00
4,388,110.00
1,619,150.00
3,024,360.00
3,183,250.00
145,941,177.80
156,229,765.64
3,458,882.73
159,688,648.37

รำยชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนกำรลงทุน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

6.33

2

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

6.05

3

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

5.02

4

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ADVANC

3.86

5

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPF

3.11

6

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TU

2.75

7

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

GULF

2.71

8

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

BDMS

2.62

9

ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

2.13

10

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TISCO

2.09
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (ชนิ ดสะสมมูคำ่ )
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (ชนิ ดจ่ำยเงิ นปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (ชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
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ข้อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
(LHGROWTH)

ผู้ถือหน่ วย
สัดส่วน (ร้อยละ)
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
40.8329

คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน
o บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทั จัดกำรจะจัดให้มรี ะบบงำนทีป่ ้ องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.lhfund.co.th
o ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ทรำบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดกำรทีจ่ ะปฏิบตั กิ ำร และดำเนินกำรใด ๆ
ตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรมีพนั ธสัญญำ หรือข้อตกลงกับรัฐต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรือมีควำม
จำเป็ นต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับของรัฐต่ำงประเทศนัน้
o ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท มีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่ วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วยลงทุนที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด ผู้ลงทุนสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร
o ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือขี้ชวนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้ำงอิงในอนำคต หำกผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิม่ เติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงกำรได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับ
ซื้อคืน
o กำรพิจ ำรณำร่ำ งหนั งสือ ชี้ช วนในกำรเสนอขำยหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิได้เป็ น กำรแสดงว่ ำ
สำนักงำนได้รบั รองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขำยนัน้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
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