หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตี้
LH OPPORTUNITY FUND
(LHOPP)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
: กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตี้

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
อายุโครงการ

: LH OPPORTUNITY FUND
: LHOPP
: ไม่กาํ หนด
แต่ มี เงื่ อ น ไขการเลิ กกอ งทุ น เมื่ อ กองทุ น มี มู ลค่ า
หน่ วยลงทุ น มากกว่าหรือเท่ ากั บ 10.60 บาทต่ อ หน่ว ย
ณ วั น ทํ า การใด โดยบริ ษั ท จั ด การจะทํ าการรับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด ภายใน 5 วันทําการถัดจาก
วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
: วันที่ 7 สิงหาคม 2562
: ระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2562

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
วันที่เสนอขายครั้งแรก (IPO)

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
Q: ประเภทของกองทุน

A: กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q: นโยบายการลงทุน และประมาณการผลตอบแทน

A: กองทุนนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุน
ของกองทุน propertyและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ใน
หมวดอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded
Fund ที่ เน้ น ลงทุ น ในตราสารของกองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (REITs ETF) และ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ ในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยผู้จัดการ
กองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้
เหมาสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญ แสดงสิทธิ รวมถึง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการ
ลงทุน เช่น การทําสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิว
เจอร์ เป็นต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืม
หลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือ
การหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร

A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: จํานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 500 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัท
จัดการขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที่เพิ่มอีก
ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด
A: - เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควร
มีความเข้าใจและยอมรับความผันผวนจากการลงทุนได้ และไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินจากการลงทุน
ในระยะเวลาประมาณ 1 ปีที่ลงทุน
- ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพ ย์สิน เป็ นกองทุน รวม บริษั ทจัด การจะเปิดให้ ผู้ถือหน่วยลงทุ นสามารถซื้อขาย หรือ
สับเปลี่ยนได้ทุกวันทําการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
และ ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ในระยะประมาณเวลา 1 ปี
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าที่ลงทุนและอาจทําให้ขาดทุนได้
- เหมาะสํ าหรับ ผู้ ลงทุ น ที่ ค าดหวังผลตอบแทนในการลงทุ น ระยะสั้ น จากการจับ จั งหวะตลาด (market
timing)
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน
2) การขาดสภาพคล่องของตราสาร
Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันครบระยะเวลาบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

ข้อกําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธีการขายหน่วยลงทุน
 มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก 5,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก
 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ โดยชําระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํ ากัด เพื่ อ จองซื้ อหน่ วยลงทุ น ” โดยระบุ ชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุน
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กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายจะสิ้นสุดลง โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจอง
ซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้น
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์
ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม (ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน) โดยบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในวันทําการแรก
ถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการ
ประกาศผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
2) วิธีรับซื้อคืน
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 5 วัน
ทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาท ณ วันทําการใด โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ดําเนินการดังกล่าว
ทั้งนี้ จํานวนเงิน ที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนได้ รับ จากการเลิก กองทุ นเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการเลิ ก
กองทุน เมื่อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมลู ค่าต่าํ กว่า 10.60 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่
กํ าหนดเป็ น เงื่อ นไขในการเลิ ก กองทุ น ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการหั ก ค่ าใช้ จ่ าย การกั น สํ ารองค่ าใช้ จ่ า ยที่
เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ ที่มูลค่าหน่วยลงทุน
เพิ่ ม ขึ้น จนเป็ น เหตุ ให้ เลิ ก กองทุ น ภายใน 1 ปี นั บ ตั้ งแต่วั น จดทะเบี ยนกองทรัพ ย์ สิ น เป็ น กองทุ น รวม
(ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน) โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบแบบปกติครั้งแรก
ในวันทําการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยการประกาศผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
สั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
A: 1) การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับ
ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
2) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จํา หน่ าย จ่า ย โอนหลั ก ทรัพ ย์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิ น ของกองทุ น เปิ ด ได้ อ ย่ างสมเหตุ ส มผล หรื อ ไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพ ย์สินของกองทุน เปิดได้ อย่างเป็น ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อ
คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้
ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมมี ก ารลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน และการกําหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะ
กรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
กํ า หนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ ดั งกล่ าวอยู่ เหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท จั ด การและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(ง) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้.
(ก) บริ ษั ท จั ด การมี เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ าผู้ ล งทุ น รายนั้ น ๆ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระทํ า
ดังต่อไปนี้
1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น กฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคล
ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
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(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
3) การหยุดรับคําสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A: บริษัทจัดการอาจเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ /
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจน
เป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทําการแรกถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งกําหนดวันเริ่มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายัง
กองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษั ทจัดการกําหนด
(ถ้ามี) ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทําการ หรือ
ช่องทางอื่ น ที่ บริษั ทจั ดการอาจแจ้ งเพิ่ มเติ มในอนาคต และสามารถสั่งสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ โดยกรอก
รายละเอี ยดในคํ าสั่งสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น หรื อเอกสารอื่ นใดที่ บริษั ทจั ดการกํ าหนด (ถ้ ามี ) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสําเนา
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ทั้ ง นี้ เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การได้ ทํ า รายการสั บ เปลี่ ย นแล้ ว ผู้ สั่ งสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จะยกเลิ ก หรื อ เพิ ก ถอน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็นอย่างอื่นได้
Q: กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พร้อมทั้งลง
ลายมื อ ชื่ อ ผู้ โ อนและผู้ รั บ โอน และยื่ น คํ า ขอโอนหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วพร้ อ มเอกสารที่ กํ า หนดแก่
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นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ ผู้ รับ โอนยั งไม่ มี บั ญ ชี ก องทุ น กั บ บริษั ท จั ด การ ผู้ รั บ โอนจะต้ อ ง
ดําเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทําการโอนหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี พร้อมสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน
และผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้อง
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง
“สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืน
หน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั้งที่มี
การสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่ง
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันทําการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจาก
วันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสาร
หลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบันทึ ก
รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ในกรณี ที่ บุ คคลใดหรือกลุ่ม บุ คคลเดี ยวกั น ใดถื อหน่ วยลงทุน เกิ นกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุ น ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นใน
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพิ่มเติมได้ที่ใด
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ที่ บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000
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การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณี ที่บริษัทจัดการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุน สามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด มีจํานวนกองทุน
ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ทั้ ง หมด 41 กองทุ น และมี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมเท่ า กั บ
60,701,316,067.13 บาท
รายชื่อกรรมการ
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท
4. นางศศิธร พงศธร
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
7. นางจันทนา กาญจนาคม
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
9. นายหลาย กวง-ฮัว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
2. นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์
3. นางสาวศศิวีณ์ กฤษณะสมิต
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ
5. นางมนชญา รัชตกุล
6. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
7. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต
8. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน

กรรมการผู้อํานวยการ
สายการตลาด
สายปฎิบัติการกองทุน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายการลงทุน
สายการลงทุน
สายกํากับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์
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Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
2. นางสาวมนชญา รัชตกุล
3. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
4. นายอานุภาพ โฉมศรี
5. นายสมิทธ์ ศักดิ์กําจร
6. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์
7. นายสิทธานต์ สุรเดช
8. นางสาวอาทิตยา พิริยโสภากุล
9. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต
10. นายเอกลักษณ์ บุญปัญญา

ประธานกรรมการ
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
สายกํากับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ นามสกุล
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

ประวัติการศึกษา
-CFA ระดับ II สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และประกาศนียบัตร สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP
รุ่น 154/2554
-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate
Institute
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นางสาวมนชญา รัชตกุล

-ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทั่วไป) Western Illinois University,
US
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-CISA

นางสาวนรี พฤกษยาภัย

-ปริญญาโท สาขา International
Business, Schiller International
University
-ปริญญาตรี บริหารธุกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-CFA ระดับ I
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ประสบการณ์ทํางาน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จํากัด
-บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)จํากัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-กรรมการผู้อํานวยการ
-รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการลงทุน
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่ลงทุน
-กรรมการ
-กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-บลจ.ธนชาต จํากัด
สายการลงทุน
-บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
จํากัด
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
จํากัด
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
-บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (ผู้อํานวยการ)
(มหาชน)
-ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
-บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน)
-ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
-บล.เอกธํารง เคจีไอ จํากัด
-ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
-บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน)
-จนท.วิเคราะห์หลักทรัพย์อาวุโส
-ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
-Auditor Officer 7
(มหาชน)
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-บลจ.ธนชาต จํากัด
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกองทุน
-บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด
ต่างประเทศ
-บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย
-บลจ.อเบอร์ดีน จํากัด
ตราสารหนี้
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย
ตราสารหนี้
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่าย
ตราสารหนี้

ชื่อ นามสกุล
นายสมิทธ์ ศักดิ์กําจร

นายอานุภาพ โฉมศรี

นางสาวเบญจพร
เลิศเศรษฐศาสตร์

นายสิทธานต์ สุรเดช

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
-CISA ระดับ I
-ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เศรษฐศาสตร์การเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1
-ปริญญาโท การเงิน, Warwick
Business School
-ปริญญาโท การบริหารการเงิน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-CFA
-FRM
-ปริญญาโท MBA, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประกาศณียบัตร Financial Risk
Manager (FRM)
-CFA ระดับ II
-CISA ระดับ I

ประสบการณ์ทํางาน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.ฟิลลิป จํากัด
-บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
-บมจ. ไทยประกันชีวิต

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-เจ้าหน้าที่ชํานาญการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
-เศรษฐกร

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
-ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
-นักวิเคราะห์

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
-สํานักงานประกันสังคม
-บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน)
-บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุน
-นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส,
ฝ่ายลงทุน
-หัวหน้าฝ่ายลงทุน
-ผู้ช่วยผู้จัดการ, ที่ปรึกษาการลงทุน

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)
2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
3) ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
* นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q: ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทําการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด หรือไม่ครบตามจํานวน
ที่ได้สัญญาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสม่าํ เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทําให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
การทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญาก่อนทําสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสําหรับกองทุนทั่วไป
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ํากว่า
2 อันดับแรก
3
4

5

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน
ตราสารที่มลี ักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มลี ักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มภี าระผูกพันมีภูมลิ ําเนาอยูต่ ่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark
+ 5%

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มกี ารเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผูล้ งทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มลี ักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีไ่ ด้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มภี าระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)
6.4.3 เป็นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มลี ักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มี
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อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark
+ 5%

ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผูม้ ีภาระ
ผูกพันมีภูมลิ ําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลี ักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทํา ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียน
ซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
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อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
การเข้าเป็นคูส่ ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark
+ 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคูส่ ัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มเี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3
4
5

reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้
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ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคูส่ ัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่าํ กว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
6 derivatives ดังนี้
การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลดความเสี่ยง
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
(hedging)
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

2

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนั้ น ตามที่ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นงบการเงิ น สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่ เปิ ด เผยไว้ ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น
รายครั้ ง เว้ น แต่ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
1.–9.)
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra
กองทุนหนึ่ง
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5 หน่วย property ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property
กองทุนหนึ่ง
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)
ไม่เกินร้อยละ2.50
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.50
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)
อัตราตามที่นายทะเบียนกําหนด

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
ของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้

2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)
2.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
2.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี
หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้ และ
ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดข้างต้น
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่หน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
10.60 บาท ณ วันทําการใด จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
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คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
o บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มรี ะบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
o ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดําเนินการใด ๆ
ตามที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความ
จําเป็นต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
o ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน
o การพิ จ ารณาร่ า งหนั งสื อ ชี้ ช วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ไ ด้ เป็ น การแสดงว่ า
สํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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