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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขโครงการ : กองทุนเปิด แอล เอช มเีดยีม สมอล แคป อิควิตี � (LHMSEQ) 
ส่วนโครงการ 

หวัข้อ ข้อมลูเดมิ ข้อมลูใหม่ 
1.1 ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) กองทนุเปิด แอล เอช มีเดยีม สมอล แคป อิควิตี " กองทนุเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลก็ซิเบิ "ล 
1.2 ชื�อโครงการจดัการ 
(องักฤษ) 

LH MEDIUM SMALL CAP EQUITY FUND LH MS FLEXIBLE FUND 

1.3 ชื�อย่อ LHMSEQ LHMSFL 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ เพื�อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที�ต้องการลงทุนระยะปานกลาง

ถึงระยะยาวในหลกัทรัพย์ของบริษัทที�มีขนาดกลาง และ/หรือ
ขนาดเล็ก และสามารถรับความเสี�ยงจากความผันผวนของ
ราคาได้ 

เพื�อตอบสนองความต้องการลงทนุของผู้ลงทุนที�มุ่งหวงัผลตอบแทน
จากการลงทนุทั "งในตราสารแห่งทนุ และตราสารแห่งหนี "ในประเทศ 
โดยมีเป้าหมายที�จะสร้างผลตอบแทนที�ดี และกระจายความเสี�ยง
ในการลงทนุ 

3.4 นโยบายการลงทนุ ตราสารแห่งทนุ  ผสมแบบไม่กําหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแห่งทนุ  
3.9 รายละเอียดเกี�ยวกบั
นโยบายการลงทนุและ
ลกัษณะพิเศษ 

กองทนุจะมีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที�กองทนุลงทุนหมายถึงบริษัท
ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจด
ทะเบียนดงักลา่วไม่ได้อยู่ในองคป์ระกอบดชันี SET50 ณ วนัทํา
การก่อนหน้าวนัที�กองทนุลงทนุ และ/หรือบริษัทที�จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการจองซื "อหุ้นที�เสนอ
ขายแก่ประชาชนทั�วไปเป็นครั "งแรก (IPO) อย่างไรก็ตามหาก
ตอ่มามลูคา่ตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กดงักล่าว
เติบโตจนเข้าไปเป็นองค์ประกอบดชันี SET50 กองทุนจะยงัคง
มีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ที�ลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กนั "น
ได้ โดยไม่ถือว่าผิดนโยบายการลงทุน นอกจากนี " บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงหลักเกณฑ์ที�ใ ช้กําหนด
ความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที�กองทุนลงทุน 
เพื�อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทั "งนี " ขึ "นอยู่กับดลุพินิจของ
บริษัทจัดการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 

เงินลงทุนส่วนที�เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก
ธนาคาร ตราสารแห่งหนี " ตราสารกึ�งหนี "กึ�งทนุ ใบสําคญัแสดง
สทิธิ รวมถึงหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื�นตามที�ระบไุว้ในโครงการหรือตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ก องทุนอา จลงทุน ห รือมี ไ ว้ซึ� งสัญ ญ า ซื "อขา ย ล่ว งห น้ า 
(Derivatives) เพื�อลดความเสี�ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
ห ลัก เ ก ณ ฑ์ ห รื อ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั "งนี " กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลกัษณะของ
สญัญาซื "อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี "ที�

กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งตราสารแห่งทนุที�มีแนวโน้มการเตบิโต
ทางธุรกิจ หรือมีปัจจยัพื "นฐานดี ตราสารแห่งหนี " ตราสารกึ�งหนี "กึ�ง
ทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด ทั "งนี " การลงทุนในตราสาร
แห่งทุนจะมีสดัส่วนตั "งแต่ร้อยละ 0 – 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุน โดยผู้ จัดการกองทุนจะปรับสดัส่วนการลงทุนและกล
ยทุธ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุน
ในแตล่ะขณะ เพื�อสร้างผลตอบแทนที�ดีจากการลงทุน และคํานึงถึง
ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ "นเป็นสาํคญั ซึ�งหากผู้จดัการกองทุนพิจารณา
ว่าตราสารทุนมีความเหมาะสมที�จะลงทุน ผู้ จัดการกองทุนจะ
พิจารณาลงทนุในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นอนัดบั
แรก แต่หากการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่
เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ ผู้จดัการกองทนุอาจจะพิจารณาลงทนุใน
หุ้นกลุม่อื�น ทั "งนี "เพื�อประโยชน์ของกองทนุเป็นหลกั   

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื "อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื�อลดความเสี�ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื "อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) ตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) รวมถึงตราสารหนี "ที�มี
อันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (non – 
investment grade) และตราสารหนี "ที�ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือ (Unrated Securities) 

ทั "งนี " กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี "ที�มีอนัดบัความ
น่าเชื�อถือที�ตวัตราสารหรือที�ผู้ ออกตราสารตํ�ากว่าที�สามารถลงทุน
ได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี "ที�ไม่ได้รับการจัดอันดบั
ความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) หรือตราสารทุนของบริษัทที�
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) 
เฉพาะในกรณีที�ตราสารหนี "นั "นได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�
ตัวตราสารหรือที�ผู้ ออกตราสารในอันดับที�สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Listed 
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หวัข้อ ข้อมลูเดมิ ข้อมลูใหม่ 

ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) 
ตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(Unlisted Securities) และตราสารหนี "ที� มีอันดับความ
น่าเชื�อถือของตราสารหรือผู้ ออก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม 
กองทนุอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี "ที�มีอนัดบัความ
น่าเชื�อถือที�ตัวตราสารหรือที�ผู้ ออกตราสารตํ�ากว่าที�สามารถ
ลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี "ที�ไม่ได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) หรือตราสาร
ทุนของบริ ษัท ที� ไ ม่ไ ด้จดทะเ บียนในตลา ดหลักท รัพย์ฯ 
(Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที�ตราสารหนี "นั "นได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ตวัตราสารหรือที�ผู้ ออกตราสารใน
อันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี 
ในขณะที�กองทนุลงทนุเท่านั "น 

อาจมีบางขณะที�บริษัทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป
ตามสัดส่วนการลงทุนที� กําหนดไว้ได้อันเนื�องมาจากเ กิด
สภาวการณ์ที�ไม่ปกติหรือมีเหตจํุาเป็น เช่น มีการเปลี�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคญัหรือเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที�มีนัยสําคญัต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ราคา
ตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชี ภาวะภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภาวะการเกิดจราจล ภาวะสงคราม เป็นต้น บริษัท
จดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วน
ก า ร ล ง ทุ น ที� กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น โ ค ร ง ก า ร ต า ม ที� สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยไม่ถือว่าผิดเงื�อนไข
โครงการ 

ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ�มเตมิประกาศที�เกี�ยวข้องกับกฎเกณฑ์การ
ลงทนุซึ�งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี "ในภายหลงั 
รวมถึงนโยบายการลงทนุอื�นใด บริษัทจดัการจะดาํเนินการปรับ
นโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื�อให้เป็นไปตามประกาศที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว 

Securities) แล้วแตก่รณี ในขณะที�กองทนุลงทนุเท่านั "น 

ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ�มเติมประกาศที�เกี�ยวข้องกับกฎเกณฑ์การ
ลงทุนซึ�งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี "ในภายหลัง 
รวมถึงนโยบายการลงทุนอื�นใด บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับ
นโ ยบา ยกา รลงทุน ดังก ล่ าว เ พื� อ ใ ห้ เ ป็น ไปตา มประก า ศที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

20.8 ตวัชี "วดัผลตอบแทน 
 

ตวัชี "วดัผลตอบแทนของกองทนุ คอื ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET Index) 

กองทุน นี "จะ เ ป รียบ เ ที ยบดัช นีตัว ชี "วัดกับค่ า เ ฉลี� ยระหว่ า ง
ผลตอบแทนดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 
ร้อยละ 50 ผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond Index 
(Total Return Index) ร้อยละ 25 และผลตอบแทนของดอกเบี "ยเงิน
ฝากประจํา 12 เดือน วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี�ยของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 25  

 


