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LH Fixed Income Fund 14M1 Not for Retail Investors

(LHAI14M1)

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ไทย)
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)
อายุโครงการ

: กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
: LH Fixed Income Fund 14M1 Not for Retail Investors (LHAI14M1)
: ประมาณ 1 ปี 2 เดือน
โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 1 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 3 เดือน
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 27 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอขาย (IPO)
: วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติเมื่อครบ
กำหนดอายุโครงการ
Q: นโยบายการลงทุน และประมาณการผลตอบแทน
A: กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอั นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่ น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน
และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสาร
ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณี
ตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายทั้งใน
และ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้
ความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุ นได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้
รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) ซึ่ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณ์ ห รื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การ
ลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
รวมถึ งนโยบายการลงทุ น อื่ น ใด บริษั ท จั ด การจะดำเนิ น การปรั บ นโยบายการลงทุ น ดั งกล่ า วเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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ประมาณการอัตราผลตอบแทน
เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1.50 โดยเฉลี่ยต่อปี
ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 14 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้
ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน*
ตราสารหนี้บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตราสารหนี้บริษัท เคเอ็นเอ็ม กรุ๊ป บีเอชดี จำกัด (มหาชน)
ตราสารหนี้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
ตั๋วแลกเงินบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตราสารหนี้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตราสารหนี้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รวม
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)****
ผลตอบแทนโดยประมาณ

ประมาณการ ประมาณการ
ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ของตราสาร จากการลงทุน
(ต่อปี)***
(ต่อปี)

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสาร**

สัดส่วน
การลงทุน*

A- (TRIS)
AAA (TRIS)

19.00%
19.00%

1.08%
1.19%

A (TRIS)

14.00%

1.25%

BBB+ (TRIS)

19.00%

2.20%

BBB+ (TRIS)
BBB+ (TRIS)

19.00%
10.00%

2.39%
2.09%

0.21%
0.23%
0.18%
0.42%
0.45%
0.21%
1.69%
0.19%
1.50%

*

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ล งทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้ น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการ
พิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
**** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าธรรมเนียมรวม ข้อ 15.1
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 500 ล้านบาท
Q: กองทุนนี้เหมาะสมทีจ่ ะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด
A: เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารหนี้ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 2 เดือน กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารที่มอี ันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) จึง
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระ
Q: ปัจจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: -ความเสี่ยงจากการขาดความสามารถชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
-ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันครบกำหนดอายุโครงการ

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธีการขายหน่วยลงทุน
✓ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
✓ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก
✓ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สงั่ ซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินโอน ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายจะสิ้นสุดลง โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้น

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

3

2) วิธีรับซื้อคืน
✓ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุ กรายครั้งเดียว ณ วันครบ
กำหนดอายุโครงการ (วันสุดท้ ายของโครงการ) บริษัท จัดการจะดำเนิน การรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของกองทุ นนี้เพื่ อ
สับ เปลี่ย นไปยังกองทุ นเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือ ว่าบริษั ทจัด การได้รับ ความยิน ยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทุ น ให้
ดำเนินการดังกล่าว
✓ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อนำเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
✓ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน โดยการลดจำนวนหน่วย
ลงทุนที่รับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจำนวนนั้น
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าการสั่งซื้อดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุ นรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุ นหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หน่วย
ลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
A: 1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
2) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็ น ชอบของผู้ ดู แลผลประโยชน์ แล้ ว ซึ่ งให้ ก ระทำได้ ไม่ เกิ น 1 วัน ทำการ เว้น แต่จ ะได้ รับ การผ่อ นผั น เวลาดั งกล่ าวจาก
สำนักงาน
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพ ย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอน เงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุ น แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จั กลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อั น เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถดำรงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ได้ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
3) การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการมายังกองทุนนี้ (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะไม่เปิดรับให้มีการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนนี้ (กรณีกองทุนนี้เป็น
กองทุนต้นทาง) เว้นแต่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติม
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ในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ส่งมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ทัง้ นี้ เมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็ จรับเงิน
และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-286-3484

สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Q: กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่ง เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ในกรณี ที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติมได้ที่ใด
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่ องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญ าโตตุลาการ
หรือไม่ อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ที่
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-2625, 02-296-3582
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมนี้ และ/หรื อ หลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำ
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุน ภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 51 กองทุน และมีมลู ค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 56,167,625,300 บาท
รายชื่อกรรมการ
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท
4. นางศศิธร พงศธร
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกจิ
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
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
2. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
3. นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร
4. นายอานุภาพ โฉมศรี
5. นางสาวนันทพร วัฒนถาวร
6. นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล
7. นายพิริยพล คงวาณิช
8. นายจิตติพงศ์ มีเพียร

กรรมการผู้อำนวยการ
สายการตลาด
สายปฎิบัติการกองทุน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายการลงทุน
สายกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานและ
อสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติ การศึกษา และประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุ นรวม
รวมทั้งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ นามสกุล
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate
Institute
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 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

นางสาวนรี พฤกษยาภัย

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

นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร

นายอานุภาพ โฉมศรี

นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-กรรมการผู้อำนวยการ
-รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการลงทุน
-กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
-กรรมการ
-กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-กรรมการและ
กรรมการบริหาร
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการลงทุน
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้และกองทุน
ต่างประเทศ
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
-ผ่าน CISA ระดับ I
-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 1
-ผ่าน CISA ระดับ II

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

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
-เศรษฐกร

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

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

- ผู้จัดการกองทุน
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

-บมจ. ไทยประกันชีวิต

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

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ชื่อ นามสกุล

ประวัติการศึกษา

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล -ปริญญาตรี บริหารธุกิจ สาขาวิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA ระดับ I

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

นายพิริยพล คงวาณิช

นายจิตติพงศ์ มีเพียร

คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์

-ปริญญาโท Master of Science in
Finance, Thammasat University
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Thammasat
University
-ผ่าน CISA ระดับ I
-ผ่าน CFA ระดับ I
- ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) การเงิน
และการลงทุน, มหาวิทยาลัย University of
Strathclyde,
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผ่าน CFA ระดับ I

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

-ป.โท สาขา Financial Mathematics,
University of Leeds
-ป.ตรี บริหารธุกิจ (การเงิน เอกการลงทุน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-FRM
-ผ่าน CFA ระดับ I

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- บลจ. ทหารไทย
- บลจ. แอสเซทพลัส
- บลจ. ทหารไทย

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
- บมจ. ไทยศรี แอร์โก้ ประกันภัย
- บริษัท Accenture Solution
(ประเทศไทย) จำกัด
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสาร
ทุน
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย
ตราสารทุน
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย
ตราสารทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-ผู้จัดการกองทุน
-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
-วาณิชธนากร

- ผู้จัดการกองทุน
- หัวหน้าส่วน, แผนกลงทุน
และบริหารสินทรัพย์
- นักวิเคราะห์
-วิศวกรโยธา
-ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
-ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง
-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึน้ (ถ้ามี)
2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
3) ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
* นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q: ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
• ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตรา
สาร หากผลการดำเนิ นงานหรือ ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออก
ตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
อย่างสม่ำเสมอ
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือสภาวะตลาดของตราสารหนี้ อาจมี ความผันผวนได้
ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ด้วยสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนี้ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา ตราสารต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตรา
สารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย ซึ่งกองทุนอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ
และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

• ความเสี่ย งจากการลงทุ น ในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่อ งจากกองทุ นอาจจะลงทุ น ในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุ นจึงมีค วามเสี่ยงของประเทศที่ ล งทุ น เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย พื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิ จ
การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่ วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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• ความเสี่ ย งจากข้ อ จำกั ดการนำเงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ (Repatriation Risk): กองทุ น อาจจะมี ก ารลงทุ น ในตราสาร
ต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการ
นำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่
กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ ของประเทศคู่ ค้าที่บริษัทจัดการมี การลงทุนไว้อย่าง
ใกล้ชิด และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
• ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็น
สกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมี
ผลทำให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) เต็มจำนวน เพื่ อลดความเสี่ยงในส่ว นนี้ แต่อาจจะมีต้นทุน ที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
• ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่ วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : กองทุนจะมีการทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการ
ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็
ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์
และจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
งง

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 3.13.2 ข้อ 1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
5 ตราสารที่มลี ักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ทีไ่ ม่ได้มีลักษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
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
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 15%
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้

7

6.1 ตราสารที่มลี ักษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.1.2 เป็นตราสารที่มลี ักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนด
วันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
ที่ไม่ได้มลี ักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ
6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ทีม่ ีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.2.3.1 –
6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 และข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้ำหนักของ ทรัพย์สินใน
benchmark + 5

รวมกันไม่เกิน 5%
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็น
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF
ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการทีก่ ฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ไม่เกิน 25%
15

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่ งได้ แก่ ทรัพย์ สิน ตามข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อั ต ราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

6

derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging)

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น (financial
liability)*ของผู้ อ อกตราสารรายนั้ น ตามที่ เปิ ด เผยไว้ ใ นงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่ าสุด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู้ออก
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญ ชีถัดไปและยังไม่ป รากฏในงบการเงินล่ าสุด บลจ. อาจนำ
มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น ดั งกล่ าวมารวมกั บ มู ล ค่ าหนี้ สิ น ทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงิน
นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่
ผู้ อ อกตราสารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่ เปิ ด เผยไว้ ใ นงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้
ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็น โครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ า investment
grade หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น
ภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูล ค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
เว้นแต่กรณี ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับ กรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
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ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน
1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

อัตราตามโครงการ

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)

ไม่เกินร้อยละ 2.50

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ไม่เกินร้อยละ 2.50

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee)

ไม่เกินร้อยละ 2.50

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
อัตราตามโครงการ

2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี

2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี

2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จ่ายตามจริง
ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
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คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
▪ กองทุนรวมสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (non-investment
grade) หรือทีไ่ ม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้
ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย” เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุตโิ ครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม
ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการหรือ
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น อันเนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมี
การเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารทีก่ องทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
หรือตามดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
▪ บริ ษั ท จั ด การอาจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ บริ ษั ท จั ด การเช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การลงทุ น
ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น รวม โดยบริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.lhfund.co.th
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยิ นยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบั ติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัท
จัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
▪ กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ เนื่องจาก
มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุน
ของกองทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
▪ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูล ในหนังสือขี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้ เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรอง
ถึ งความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ ผลตอบแทนของหน่ ว ยลงทุ น
ที่เสนอขายนั้น
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