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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
อายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
วันที่เสนอขายครั้งแรก

:
:
:
:
:

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส
LH WEALTH PLUS FUND (LHWPLUS)
ไม่กำหนด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2563

ประเภทและนโยบายการลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมผสม
Q: นโยบายการลงทุน
A: กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/
หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector
Fund) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารที่ออกโดยหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ
และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs
ETF) เป็นต้น รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่
คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำ
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรม
ประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ
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กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง
1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน
ปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง
(circle investment) และกองทุ น ปลายทางไม่ ส ามารถลงทุ น ต่ อ ในกองทุ น อื ่ น ภายใต้ บลจ.เดี ย วกั น อี ก (cascade
investment)

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่?
อย่างไร?
A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
o ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHWPLUS-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
o ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHWPLUS-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
o ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : LHWPLUS-E) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า
7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน (ยังไม่เปิดบริการ)
Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขาย
หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็น ระยะเวลาเท่าใด
A: เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างสู ง ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่ วนใหญ่จะมาจากกำไรจากส่ว นต่า งของราคาหลักทรั พ ย์
เงินปันผล (ถ้ามี) และ/หรือดอกเบี้ยรับ รวมถึงผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศ
ที่กองทุนลงทุน
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) ความผั น ผวนของราคาตราสารที ่ ก องทุ น ลงทุ น และ การเปลี ่ ย นแปลงของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน
2) ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้
3) การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน
4) อัตราแลกเปลี่ยน หากมีการลงทุนในต่างประเทศ
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Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: ประมาณ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธีการขายหน่วยลงทุน
ข้อกำหนด :
• มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ไม่กำหนด
 ช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการตั้งแต่ เวลา 8.30-15.30 น.
โดยการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ ่ ง ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถส่ ง คำสั ่ ง สั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น ต้ น ทาง อั น ได้ แ ก่
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS)
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุน
ต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
 ช่วงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน (วันทำการที่บริษัท
จัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.
 ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ
โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่
สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
2) วิธีรับซื้อคืน
 มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีไม่กำหนด
 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำไม่กำหนด
 ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
A: (1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1.1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับ
ชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
(1.2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1.3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(2) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(2.1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2.2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย
จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ
คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือ
คำสั ่ ง สั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี นี้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 1 วั น ทำการ เว้ น แต่ ไ ด้ ร ั บ ผ่ อ นผั น จากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2.3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และ
การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มี เ หตุ ท ี ่ ท ำให้ ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ ร ั บ ชำระเงิ น จากหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ล งทุ น ไว้ ต าม
กำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
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(2.4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3) การกระทำที ่ เป็ นการปฏิ บ ัต ิต ามคำสั ่ง เกี่ ย วกั บการยึด หรือ อายั ดทรั พ ย์ สิ น โดยบุคคล
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสำคัญ
(3) การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A: การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) :
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม
วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มา
เข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กระทำได้ทุกวัน
ทำการขายหน่วยลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งสั่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการ
กำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำ
การถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะปฏิ เ สธการลงทะเบี ย นการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณี ดังนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(2) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(3) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
(2) ผู ้ โ อนจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุ น ตามที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล โครงการ
เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนั งสือรับรองสิท ธิใ นหน่วยลงทุ น ให้
ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13
เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับ
โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น จะทราบข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการ
ถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้ง
แรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้
แล้วแต่กรณี
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ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ
ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพิ่มเติมได้ที่ใด
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ (website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ที่
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-128-2331-6
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุน ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 45 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 64,413,105,486.78 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. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต
7. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน

กรรมการผู้อำนวยการ
สายการตลาด
สายปฎิบัติการกองทุน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายการลงทุน
สายกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานและ
อสังหาริมทรัพย์

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
2. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
3. นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร
4. นายอานุภาพ โฉมศรี
5. นางสาวนันทพร วัฒนถาวร
6. นางสาวชนากานต์ หังสสูต
7. นางสาวอาทิตยา พิริยโสภากุล
8. นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล
9. นายพิริยพล คงวาณิช
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ นามสกุล
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

นางสาวนรี พฤกษยาภัย

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate
Institute
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP
รุ่น 154/2554
-TEPCOT รุ่นที่ 6
-ผ่าน CFA ระดับ II

ประสบการณ์ทำงาน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จำกัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

-ปริญญาโท สาขา International
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
Business, Schiller International
University
-บลจ.ธนชาต จำกัด
-ปริญญาตรี บริหารธุกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
-ผ่าน CFA ระดับ I
-บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
-บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด

นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร

นายอานุภาพ โฉมศรี

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
-ผ่าน CISA ระดับ I

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

-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินยิ ม
อันดับ 1
-ผ่าน CISA ระดับ II

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

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-กรรมการผู้อำนวยการ
-รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการลงทุน
-กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
-กรรมการ
-กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
-ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
-กรรมการและ
กรรมการบริหาร
-ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
สายการลงทุน
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้และ
กองทุนต่างประเทศ
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย
จัดการกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง
-เศรษฐกร
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ชื่อ นามสกุล
นางสาวอาทิตยา พิริยโสภากุล

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี บริหารธุกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผ่าน CFA ระดับ II

ประสบการณ์ทำงาน
- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- บมจ. ทหารไทย
- บมจ. ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์
ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บมจ. ทหารไทย
- บมจ. ซีบีริชาร์ด แอลลิส
(ประเทศไทย)

นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ

-ปริญญาโท การลงทุน University of
Reading
-ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA
-ผ่าน CMT ระดับ I
-ปริญญาตรี บริหารธุกิจ สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA ระดับ I

- ผู้จัดการกองทุน
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย
ตราสารทุน
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย
ตราสารทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
-วาณิชธนากร

-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด

นางสาวชนากานต์ หังสสูต

-ปริญญาโท Master of Science in
Finance, Thammasat University
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,
Thammasat University
-ผ่าน CISA ระดับ I
-ผ่าน CFA ระดับ I
-ป.โท การเงิน University of
Warwick
-ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผ่าน CFA ระดับ II
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- กลยุทธ์, ฝ่ายบริหารเงิน
สำรอง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ประเมินอสังหาริมทรัพย์

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
- บลจ. ธนชาต จำกัด

-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นายพิริยพล คงวาณิช

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้จัดการกองทุน
- ที่ปรึกษาการลงทุน
- วิเคราะห์สินเชื่อ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
-หลักทรัพย์บัวหลวง
-หลักทรัพย์กสิกรไทย

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

-ผู้จัดการกองทุน
- BDO Advisory Limited
- Valuation and
Business modeling, EY
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่:
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)
2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
3) ผู้ดูแลผลประโยชน์*
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q: ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมได้ทสี่ ำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
แนวทางการบริ ห ารความเสี ่ ย ง: ผู ้ จ ั ด การกองทุ น จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กหลั ก ทรั พ ย์ ท ี ่ จ ะลงทุ น โดยการวิ เ คราะห์ ส ถานะ
ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของ
ผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวน
ที่ได้สัญญาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส (LHWPLUS)
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วย
ลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด
และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคุ่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือ
ตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ ัญญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า
2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ข้อ 1

ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

3
4

5

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ น ตราสารที ่ ม ี ก ำหนดวั น ชำระหนี ้ ≤ 397 วั น
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
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ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื ่ อ เป็ น การลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุ นที่ จดทะเบีย นซื ้อ ขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลั กทรั พย์ต ่า งประเทศ (แต่ ไ ม่ รวมถึ ง บริ ษ ัท ที่ อ ยู ่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุ ร กิ จ ธพ. ในประเทศไทย) หรื อ เป็ น ตราสาร
Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู ้ อ อกมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น การทั ่ ว ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบั น การเงิ น ระหว่ า งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที ่ มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่ ว ั น ที ่ ล งทุ น ต้ อ งขึ ้ น ทะเบี ย นหรื อ อยู ่ ใ นระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบี ย นซื ้ อ ขายในกระดานซื ้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์สำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไ ม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนิ น การแก้ ไ ขเหตุ ท ี ่ อ าจทำให้ มี ก ารเพิ กถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่ า แล้ ว แต่ ก รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนักงานกำหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพื ่ อ การจดทะเบีย นซื้ อ ขายในกระดานซื ้อ ขายหลั กทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไ ม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื ้ อ ขายในSET หรื อ ในตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ
3.13.2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไ ขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิ ก ถอน
หน่ ว ยดั ง กล่ า วออกจากการซื ้ อ ขายใน SET หรื อ ในตลาดซื ้ อ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่จำกัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
1

2

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็น เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
1.2 ธพ.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ดำเนินการให้มี
การรั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในตราสารได้ ต ามวิ ธ ี ก ารที ่ ก ฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel
III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มี ล ั ก ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในตอนที ่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity
limit)
5.2 มี credit rating อยู ่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ า investment grade หรื อ
ไม่มี credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
เสี่ยง (hedging)
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.2 การเข้า ทำธุ รกรรม derivatives ที ่ ม ิ ใ ช่เ พื ่อ การลดความเสี่ยง
(non-hedging)

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน8
จำกัด net exposure ที่เกิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :
VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR
ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์
แบบซับซ้อน (complex strategic
investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความ
ซับซ้อน (exotic derivatives)
** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)
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อัตราส่วน
ทุ ก MF รวมกั น ภายใต้ ก ารจั ด การของ บลจ. รายเดี ย วกั น ต้ อ งมี
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของ
ผู ้ อ อกตราสารรายนั ้ น ตามที ่ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นงบการเงิ น สำหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกราย
นั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
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ข้อ

3

4

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น โครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุ น ในหน่ ว ย CIS ของกองทุ น ที ่ ม ี ล ั ก ษณะครบถ้ ว นดั ง นี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการ

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน
หน่วย private equity
private equity
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

6
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)

ไม่เกินร้อยละ 2.50
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ไม่เกินร้อยละ 2.50
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 2.50
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสั บ เปลี ่ ยนหน่ว ยลงทุ นสำหรับ การสั บเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัด การ
ของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกำหนด
ทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรือแต่ละ
รายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
ของกองทุน

2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี

2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี

2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี

2.4 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส (LHWPLUS)

จ่ายตามจริง

19

หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถ
ประมาณการได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงิน
ลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน








บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.lhfund.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ
ตามที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
ต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง
ในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อ าจมีผลต่อ การตัดสิน ใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เ กี่ย วข้ อ ง
(Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
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