
ซื�อ ขาย
QHPF LHB 07 Aug 2015 1 FDR2YLHB15810-QHPF LHB A- 2.010959 16,846,600.00    0.19%

QHPF LHB 24 Aug 2015 1 FD1YLHB15825-QHPF LHB A- 1.00274 2,572,635.99      0.03%

หมายเหต ุ:

1/ ข้อมลูธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที3ทําโดยตรงกบับคุคลที3เกี3ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื @อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื3นผา่นบริษัทนายหน้าซึ3งอยู่ในวิสยัที3บริษัทจดัการสามารถทราบได้วา่คู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นบคุคลที3เกี3ยวข้อง และกรณีซื @อขายหุ้น

    แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทนุในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที3บคุคลที3เกี3ยวข้องซึ3งเป็นสถาบนัการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญาเพื3อประโยชน์ในการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุนั @น

2. การซื @อหลกัทรัพย์ที3ออกใหมซ่ึ3งบคุคลที3เกี3ยวข้องเป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว

3. การซื @อหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื3นซึ3งบคุคลที3เกี3ยวข้องเป็นผู้จดัการโครงการประมลูหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื3น (arranger)

4. การซื @อตราสารแห่งหนี @หรือตราสารกึ3งหนี @กึ3งทนุซึ3งบคุคลที3เกี3ยวข้องเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํ @าประกนั

5. การซื @อขายหน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะซื @อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที3บคุคลที3เกี3ยวข้องเป็นผู้บริหารจดัการ

6. การซื @อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินระหวา่งกองทนุรวม

7. การซื @อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินระหวา่งกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล

8. การซื @อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินระหวา่งกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลี @ยงชีพ

9. อื3น ๆ (ระบปุระเภทธุรกรรม และ/หรือ การทําหน้าที3ของบคุคลที3เกี3ยวข้อง)

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั

ที
ทาํธุรกรรมชื
อกองทุน
รายชื
อบุคคลที


เกี
ยวขอ้ง

วนั/เดือน/ปี

ประเภทธุรกรรม1/ ชื
อทรัพยส์ิน ประเภททรัพยส์ิน

แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกบับุคคลที!เกี!ยวข้อง

ชื
อผูอ้อก
อนัดบัความ

น่าเชื
อถือ
  อายคุงเหลือ (ปี)

มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื�อหรือขาย)

 บาท
สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ�น

เดือน

สําหรับเดือน สิงหาคม 2558



แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื�อกองทุน รายชื�อนายหน้า มูลค่าการซื �อขาย ค่านายหน้าซื �อขาย ความถี�ในการซื �อขาย * เหตุผล

ที�เป็นบุคคลที�เกี�ยวข้อง หลักทรัพย์ (ลบ.) หลักทรัพย์ (ลบ.) (ครั�ง)

LHEQD บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 16.73 0.02 15

LHFLRMF บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1.57 0.00 19

LHGROWTH บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 6.51 0.01 19

LHMSEQ บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 20.88 0.02 17

LHPROUD6% บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 38.29 0.04 20

หมายเหต ุ: ความถี?ในการซื Cอขายหมายถงึ จํานวนครั Cงที? บลจ. ส่งคําสั?งซื Cอขายหลกัทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดงันั Cน กรณที?เป็นการส่งคําสั?งซื Cอขายจํานวนมาก

ในแต่ละครั Cง (warehousing) จะนบัเป็น 1 ครั Cงเท่านั Cน แม้ว่าบริษัทหลกัทรัพย์จะใช้เวลาในการซื Cอขายหลกัทรัพย์ตามคําสั?งืมากกว่า 1 วนัทําการ

รายงานการทาํธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที�เกี�ยวข้องที�เป็นบริษัทนายหน้า

ประจาํเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด



ซื�อ ขาย
<------------------------------------------------------------------ ไม่มีการทําธุรกรรมระหว่างกองทนุ (crossing) ------------------------------------------------------------------>

หมายเหต ุ:

1/ หมายความรวมถงึ (1) การซื *อ/ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิตรงข้ามกนัระหว่างกองทนุรวม และกองทนุอื4นภายใต้การจดัการในรอบ 5 วนัที4ผ่านมา ทั *งที4ผ่านและไม่ผ่านตวักลาง 

                                  (2) กรณีที4ใช้ตวักลาง (dealer) จะต้องเป็นตวักลาง (dealer) รายเดียวกนั  

                                  (3) ตวักลางที4 crossing จะเป็นบคุคลที4เกี4ยวข้องหรือไม่ก็ได้ 

2/ ระบกุารเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนหรือขึ *นทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี * ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี *ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบยีน (non-SET) หรือไม่ขึ *นทะเบยีน (non-register)

3/ ระบ ุกรณีเป็นตราสารหนี *

4/ ราคาปิด หมายถงึราคาปิด ณ วนัที4ทําธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทนุ; ราคาอ้างอิงอาจหมายถงึ ค่าเฉลี4ยระหว่างราคาสงูสดุและราคาตํ4าสดุในวนัที4มีการซื *อขาย กรณีตราสารหนี *; ราคาอ้างอิงอาจหมายถงึ ราคาที4 dealer quote เพื4อใช้ในการซื *อขาย ณ วนัที4มีรายการเกิดขึ *น และให้ระบทุี4มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตผุลในการทําธุรกรรม กรณีราคาที4ซื *อขายไม่เท่ากบัราคาอ้างอิง หรือราคาที4ซื *อขายไม่เท่ากบัราคาปิด ทั *งนี * กรณีเป็นตราสารหนี * โปรดระบ ุyield ที4ใช้ในการซื *อขายด้วย

วนั/เดือน/ปี การเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน/ขึ�น

ทะเบียน2/

ชื�อทรัพยส์ิน
 ราคาอา้งอิง5/

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด

ประเภท

ทรัพยส์ิน

  อายุ

คงเหลือ3/ (ปี)

อนัดบัความ

น่าเชื�อถือ

ชื�อตวักลาง 

(broker หรือ

 dealer)
เหตุผลในการทาํธุรกรรม6/ชื�อผูอ้อก

มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที�คาํนวณโดยใช้

 ราคาที�ซื�อขายราคาปิด4/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

สดัส่วนมูลค่า (ราคาซื�อ

ขาย) ต่อ NAV ณ สิ�นเดือน

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)
1/

สําหรับเดือน สิงหาคม 2558

ที�ทาํธุรกรรมชื�อกองทุน
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