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ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี'ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพิ'มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืน 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND 

(LHGMA) 
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ชื'อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 

ชื'อโครงการ  (ภาษาองักฤษ) : LH GLOBAL MULTI ASSET FUND 

ชื'อย่อ : LHGMA 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

วนัที'ได้รบัอนุมติัให้จดัตั �งและจดัการกองทุนรวม : 2 สงิหาคม 2561 

วนัที'เสนอขายครั �งแรก (IPO) : ระหวา่งวนัที5 20 สงิหาคม – 4 กนัยายน 2561 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

Q:   นโยบายการลงทุน 
A:   กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลี5ยในรอบ

ปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิซึ5งกองทุนหลกัที5กองทุนจะลงทุนคอืกองทุน Investec Global 
Multi-Asset Income Fund (“กองทุนหลกั”) มนีโยบายลงทุนในทรพัยส์นิที5หลากหลายในตราสารหน̂ี ตราสารทุน และ
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิซึ5งมสีินทรพัย์อ้างอิงเป็นตราสารหน̂ี และตราสารทุน ซึ5งกองทุนหลกัได้จดทะเบียนใน
ประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง̂น̂ี กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน 
“Class I ACC” สกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ (USD) ซึ5งจดัตัง̂และจดัการโดย Investec Asset Management Luxembourg 
S.A. และบรหิารการลงทุนโดย Investec Asset Management Limited  

กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund  มนีโยบายลงทุนในทรพัยส์นิที5หลากหลายในตราสารหน̂ี ตราสาร
ทุน และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิซึ5งมสีนิทรพัยอ์้างองิเป็นตราสารหน̂ี และตราสารทุน โดยปกตกิองทุนหลกัจะลงทุน
ในตราสารทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุน  

ตราสารที5ใหด้อกเบีย̂คงที5 ที5กองทุนถอือยูอ่าจจะมรีายละเอยีดดงัน̂ี  

1.  ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน รฐับาล หน่วยงานของรฐัหรือองค์กรระหว่างประเทศทั 5วโลก ทุกช่วง
ระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีงตลาดเกดิใหมแ่ละตลาด frontier type markets)  

2.  อาจลงทุนในตราสารหน̂ีที5มอีายเุฉลี5ยของตราสารหน̂ี (Duration) เท่าใดกไ็ด ้และ  
3.  อนัดบัความน่าเชื5อถอืที5สามารถลงทุนได ้(investment grade) และ/หรอื ตราสารหน̂ีที5มอีนัดบัความน่าเชื5อถอืตํ5ากว่า

ที5สามารถลงทุนได ้(non-investment grade)  
กองทุนหลกัอาจถือครองหลกัทรพัย์ประเภทแปลงสภาพได้ (Contingent Convertible Securities (Cocos)) ได้ไม่เกิน
รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุน 
ส่วนที5 เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที5 โอนสิทธิได้ (Transferable securities) ตราสารตลาดเงิน  
เงนิสดหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิสด สญัญาซือ̂ขายล่วงหน้า เงนิฝาก และหน่วยลงทุน CIS 

กองทุนหลกัอาจใชส้ญัญาซือ̂ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื5อป้องกนัความเสี5ยงและเพื5อเพิ5มประสทิธภิาพการบรหิารใน
การลงทุน และ/หรอื เพื5อวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ อาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื^อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื5อป้องกนั
ความเสี5ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี5ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี5ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรอื
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดบัความเสี5ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ5มขึ^น ทัง̂น̂ี ให้เป็นดุลย
พนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน̂กบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื5อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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ทัง̂น̂ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี5ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิที5จะลงทุน
อื5นใด ตามความเหมาะสม เพื5อประโยชน์ในการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยถอืว่าได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง̂น̂ี การเปลี5ยนแปลงดงักล่าวจะคํานึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นสาํคญั 

สําหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ กองทุนอาจเขา้ทําธุรกรรมการซื^อโดยมี
สญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  รวมถงึอาจลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึ5งตราสารหน̂ีที5มอีนัดบัความน่าเชื5อถอืตํ5ากว่าที5สามารถลงทุนได ้(non–investment grade) และตราสารหน̂ีที5
ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) รวมทัง̂ตราสารทุนที5ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Securities) นอกจากน̂ี อาจพจิารณาลงทุนทัง̂ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหน̂ี ตราสารกึ5งหน̂ีกึ5ง
ทุน ใบสําคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื5นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื5นตามที5ระบุไวใ้นโครงการ 
และ/หรอืตามที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง̂น̂ี 
กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารที5มสีญัญาซือ̂ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 

 
 
Q:  กองทุนรวมนี�เป็นกองทุนรวมที'มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่?  

อย่างไร?  
A:  กองทุนรวมน̂ีเป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนทั 5วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงัน̂ี 

o ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื5อย่อ : LHGMA-R) : เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให ้
ผูล้งทุนรบัรายไดส้มํ5าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

o ชนิดสะสมมลูค่า (ชื5อยอ่ : LHGMA-A) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
จากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

o ชนิดจ่ายเงนิปนัผล (ชื5อย่อ : LHGMA-D) : เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายได้สมํ5าเสมอจากเงินปนัผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตามเกณฑ์/เงื5อนไขที5
กรมสรรพากรกําหนด 

 
Q:  กองทุนรวมนี�มีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A:  จํานวนเงนิทุนโครงการน̂ีเท่ากบั 2,000 ล้านบาท  และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง̂แรก บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนโครงการ และหากบรษิทัจดัการขาย
หน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เตม็จํานวนที5เพิ5มอกีรอ้ยละ 15 ของจํานวน
เงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการ
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิน̂สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง̂แรกได้โดยไม่ต้อง
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนนี�เหมาะสมที'จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี�เป็น ระยะเวลาเท่าใด 

A:   เพื5อตอบสนองความต้องการของผูล้งทุนที5มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
(Master fund) ที5มีนโยบายลงทุนลงทุนทรพัย์สินที5หลากหลายในตราสารหน̂ี ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงนิในตราสารหน̂ี รวมถงึตราสารทุน ที5ออกโดยบรษิทัเอกชน สถาบนัการเงนิ รฐับาล หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์ร
ระหว่างประเทศทั 5วโลก โดยผูล้งทุนสามารถยอมรบัความเสี5ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทคิวามเสี5ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี5ยน รวมถงึความผนัผวนของมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัได ้

Q: ปัจจยัใดที'มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) การเปลี5ยนแปลงของราคาหรอืมลูคา่หน่วยลงทุน หรอืผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกัที5กองทุนลงทุน 
     2) อตัราแลกเปลี5ยน 
     3) ปจัจยัอื5น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิ ของประเทศที5กองทุนหลกัไปลงทุน 
 

ลกัษณะที'สาํคญัของกองทนุรวม  
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Q: กองทุนนี�มีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน̂ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้  

Q: กองทุนรวมนี�มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  ประมาณ 1 ปีนบัจากวนัที5จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมนี�มีวิธีการขายและรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 

ข้อกาํหนด : 

• มลูคา่ขัน̂ตํ5าของการสั 5งซือ̂ 5,000 บาท  

� ช่วงเสนอขายครัง̂แรก (IPO) : ผูล้งทุนสามารถสั 5งซื^อไดท้ี5บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ̂
คนืหน่วยลงทุนที5ไดร้บัการแต่งตัง̂จากบรษิทัจดัการ ทุกวนัทําการตัง̂แต่ เวลา 8.30-15.30 น.   

โดยการเสนอขายครัง̂แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิรบัเงินค่าจองซื^อเป็นเงินโอนเท่านัน̂ภายในเวลา 
15.30 น. 

อนึ5ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อนัได้แก่ กองทุนเปิด  
แอล เอช ตลาดเงนิ (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน̂ีระยะสัน̂ พลสั (LHSTPLUS) เพื5อซื^อ
หน่วยลงทุนของกองทุนน̂ี (สบัเปลี5ยนเขา้ หรอืการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื5อซื^อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน̂ี)  ในช่วงเสนอขายครัง̂แรก (IPO) ได้ ทัง̂น̂ี บรษิทัจดัการอาจกําหนด หรอืเปลี5ยนแปลงรายชื5อ
กองทุนตน้ทางน̂ีในภายหลงัได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื5น 

� ช่วงภายหลงัการเสนอขายครัง̂แรก (Post IPO) : ผูล้งทุนสามารถสั 5งซื^อไดท้ี5บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื^อคืนหน่วยลงทุนที5ได้รบัการแต่งตัง̂จากบริษทัจดัการ ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน    
(วนัทําการที5บรษิทัจดัการเปิดรบัคาํสั 5งซือ̂หน่วยลงทุน) เวลา 8.30-14.00 น.   

� ในการซื^อหน่วยลงทุน ผูส้ ั 5งซื^อหน่วยลงทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุน จะต้องชําระเงนิค่าซื^อครัง̂เดยีวเตม็จํานวนที5
ส ั 5งซื^อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืวธิอีื5นใดที5บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั 5งซื^อจะต้องลงวนัที5
ตามวนัที5ที5ส ั 5งซื^อและขีดคร่อมเฉพาะสั 5งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เพื �อจองซื�อหน่วย
ลงทุน” โดยระบุชื5อ ที5อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ั 5งซื^อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื5อความสะดวกในการ
ตดิต่อและเพื5อผลประโยชน์ของผูส้ ั 5งซือ̂หน่วยลงทุน 

 
  2) วธิรีบัซือ̂คนื  

� มลูคา่ขัน̂ตํ5าในการขายคนืและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี5,000 บาท   

� จาํนวนหน่วยลงทุนขัน̂ตํ5าของการสั 5งขายคนืและจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน̂ตํ5า 500 หน่วย 

� กรณีรบัซื^อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน ผูล้งทุนสามารถสั 5งขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื^อคนื
หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่คาํสั 5งขายคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง̂แต่เวลา 8.30 - 14.00 น. 

ทัง̂น̂ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี5จะเปลี5ยนแปลง วนั เวลาทําการรบัซื^อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที5บริษทั
จดัการเหน็สมควร ซึ5งเป็นไปเพื5อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ̂คนื (ถา้ม)ี 

ทัง̂น̂ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัถดัจากวนัคํานวณ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  

ข้อกาํหนดในการซื�อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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� กรณีรบัซือ̂คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสั 5งขายคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษิทัจดัการรบัซื^อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ (Auto Redemption) โดยจะพิจารณารบัซื^อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง̂ ซึ5งจะ
พจิารณาจากผลการดําเนินงานสิน̂สุดตามช่วงเวลาที5บรษิทัจดัการเหน็สมควรในงวดบญัชทีี5จะจ่ายเงนิคา่รบัซื^อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

ในการรบัซื^อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิทัจดัการจะใช้ราคารบัซื^อคนื ณ สิน̂วนัทํารายการรบัซื^อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิค่ารบัซื^อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 5 วนัทําการนับแต่
วนัถดัจากวนัคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื5อนําเงนิไปซื^อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการขายคนืหรอืสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  ไปยงั
กองทุนอื5นได ้โดยเป็นไปตามเงื5อนไขระบุไวใ้นหนงัสอืชีช̂วนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ 

Q: กรณีใดที'บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี5จะปฏิเสธการสั 5งซื^อหน่วยลงทุน ในกรณีที5บรษิทัจดัการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าการสั 5งซื^อ

ดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื5อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทาง
กฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั 5งซือ̂หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมนี�มีข้อกาํหนดเกี'ยวกบัการเลื'อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซื�อ

คืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 'งที'รบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสั 'งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) การเลื5อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการอาจเลื5อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที5ไดม้คีําส ั 5งขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน̂ี  

(1.1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที5ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั
ชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที5ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ5งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบรษิทัจดัการ 

(1.2) มคีาํส ั 5งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที5บรษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้ําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซื^อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซือ̂คนืหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งนัน̂ต่างจากราคารบัซือ̂คนืหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้งตัง̂แต่หนึ5งสตางคข์ึน̂ไปและ
คดิเป็นอตัราตัง̂แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ̂คนืหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง 

(1.3) มคีําสั 5งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที5บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื^อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
โดยราคารบัซื^อคนืหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกต้องนัน̂ต่างจากราคารบัซื^อคนืหน่วยลงทุนที5ถูกต้องตัง̂แต่หนึ5งสตางค์
ขึน̂ไป และคดิเป็นอตัราตัง̂แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ̂คนืหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง 

(2) การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ̂คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งที5รบัไวแ้ล้ว  
บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื^อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตามคําสั 5งซื^อ คําสั 5งขายคืน หรือคําส ั 5ง
สบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนที5ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสั 5งซื^อ คําสั 5งขายคนื หรอืคําสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีที5ปรากฏเหตุดงัต่อไปน̂ี 
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(2.1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ̂ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ̂ขายไดต้ามปกต ิ
(2.2)   เมื5อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย 

โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ
ของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจาํเป็นอื5นใดเพื5อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง̂น̂ี บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไมร่บัซือ̂คนื หรอืไมร่บัสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตามคําสั 5งซือ̂ คาํสั 5งขายคนื 
หรอืคําสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนที5ไดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสั 5งซื^อ คําสั 5งขายคนื หรอืคําสั 5งสบัเปลี5ยน
หน่วยลงทุนในกรณีน̂ีไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2.3) ในกรณีที5กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ว่า
ดว้ยการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ5งหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื5อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื5อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน̂ีเกิดขึ^นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่าวอยา่งมนียัสาํคญั 

(ก) ตลาดซื^อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื^อขายได้ตามปกติ ทัง̂น̂ี เฉพาะกรณีที5
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี5ซือ̂ขายในตลาดซือ̂ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิกวา่รอ้ยละสบิ
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที5ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี5ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที5ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที5ลงทุนไว้ตามกําหนด 
เวลาปกต ิซึ5งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ชอบ
ดว้ยแลว้ 

(2.4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั 5งซื^อหน่วยลงทุนที5รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสั 5งซื^อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื5องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน̂ี 

(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน̂ ๆ มสีว่นเกี5ยวขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน̂ี 
1) การกระทําที5เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี5ยวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2) การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3) การกระทําที5เป็นการปฏบิตัติามคาํสั 5งเกี5ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อีํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื5อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี5ยวกบัลูกคา้ได้

ในสาระสาํคญั 

(3) การหยดุรบัคาํสั 5งซือ̂ขายหน่วยลงทุน 
     เพื5อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที5มคีวามจําเป็นเพื5อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงนิของประเทศ หรอืเพื5อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสั 5งซื^อ คําสั 5งขายคนื หรอืคําสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั 5วคราว
ตามระยะเวลาที5เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคําสั 5งซือ̂ คาํสั 5งขายคนื หรอืคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  การสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in)  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวนัทําการ ตามเงื5อนไขการสั 5งซื^อหน่วยลงทุนตาม 
วธิกีาร วนัเวลา และราคาสั 5งซือ̂หน่วยลงทุน 
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โดยเป็นการสบัเปลี5ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื5นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้
กองทุนน̂ี (“กองทุนปลายทาง”) ทัง̂น̂ี การสบัเปลี5ยนการถอืหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ตอ้งเป็นไปตามเงื5อนไขที5ระบุ
ไวใ้นโครงการจดัการของทัง̂กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 
การสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน̂ีไปยงักองทุน
อื5นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ โดยสง่คาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน และนําสง่หลกัฐานการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน
ผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื^อคนืหน่วยลงทุน  กระทําไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน หรอืวนัทํา
การที5บรษิทัจดัการเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสง่สั 5งคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนได ้ระหวา่งเวลาเริ5มทําการถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีที5วนัทําการสบัเปลี5ยนตรงกบัวนัหยุดทําการ และ/หรอืวนัที5สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื5นใดที5มอีํานาจตามกฎหมายที5เกี5ยวขอ้งมคีําสั 5งให้เป็นวนัหยุดทําการซื^อขาย แมอ้าจเป็นวนัที5บรษิทัจดัการกําหนดให้
เป็นวนัทําการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื5อนวนัทําการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการถดัไป 

 ทัง̂น̂ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี5จะเปลี5ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที5บรษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ̂คนื รวมทัง̂เผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

Q:  กองทุนรวมนี�กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปนี� 

บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน        
ในกรณี ดงัน̂ี 
(1)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที5การถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบรษิทัจดัการ 
(2)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที5เสนอขายต่อผูล้งทุนที5มใิช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรอืผู้มเีงนิลงทุนสูง ตามที5กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(3)  การโอนหรอืการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื5อการเลีย̂งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที5ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน̂ี 
(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที5บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทัง̂ลงลายมอืชื5อ 

ผู้โอนและผู้รบัโอน และยื5นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที5กําหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ในกรณีที5ผูร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที5
กําหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที5ระบุไว้ในหนังสือชี^ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เรื5อง 
“คา่ธรรมเนียมที5เรยีกเกบ็จากผูส้ ั 5งซือ̂หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที5ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิ 
และใบกํากบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับแต่วนัที5นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ 
ทัง̂น̂ี ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผูกพนัขอ้ 13 เรื5อง “สทิธหิน้าที5
และความรบัผดิชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื5อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกชื5อผู้รบัโอนหน่วยลงทุนใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแล้ว 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี'ยวกบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื�อคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ (Website) ของบริษทัจดัการ www.lhfund.co.th หรือที5บริษทัจดัการ ที5
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
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Q:     กองทุนนี�มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ”ี ทุกครัง̂ที5มกีารสั 5งซื^อ

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื5อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที5
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง̂แรก หรอืภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรบัซื^อคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง̂แรก อนึ5ง
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ̂คนืเป็นผูม้อบใหแ้ล้วแต่กรณี 

ทัง̂น̂ี สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ ั 5งซื^อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน̂ต่อเมื5อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ําการบนัทกึรายการ
สั 5งซือ̂หน่วยลงทุนของผูส้ ั 5งซือ̂หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลี5ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื5นใดที5สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ ณ 
ที5ทําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานที5ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ̂คนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื'องใด ภายใต้เงื'อนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีที5บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสียงที5เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที5จําหน่ายได้แล้วทัง̂หมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนตามที5สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการกองทุน
รวมเพิ'มเติมได้ที'ใด  

A:   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซด ์(website) ของบรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

Q:    ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการหรือไม่ อย่างไร 

 A:   ผูถ้อืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี5 บรษิทัจดัการที5หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

        การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที5บรษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมน̂ี  และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที5เกี5ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วย
ของกองทุนสามารถนําข้อพพิาทเข้าสู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
 
 
 
 

  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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Q:   ข้อมลูเกี'ยวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:   ขอ้มลูเกี5ยวกบับรษิทัจดัการ สรปุไดด้งัน̂ี 

ที'อยู่ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 
เลขที5 11 อาคารควิเฮา้สส์าทร ชัน̂ 14  ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2150 

จาํนวนกองทุนรวมทั �งหมด   
ภายใต้การบริหารจดัการ 
 

38 กองทุน (ณ วนัที5 18 กรกฎาคม 2561) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การ 
บริหารจดัการ 

56,260,334,089.51 บาท (ณ วนัที5 18 กรกฎาคม 2561) 
 

  
รายชื'อกรรมการบริษทั 
1. นายรตัน์  พานิชพนัธ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายอดลุย ์วนิัยแพทย ์ กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พทุธประสาท กรรมการ 
4. นางศศธิร  พงศธร  กรรมการ 
5. นางระววีรรณ วธันานุกจิ กรรมการ 
6. นายหลาย  กวง-ฮวั กรรมการ 
7. นางสาวจฑุามาศ  สมบุณยะวโิรจน์ กรรมการ 
8. นางจนัทนา  กาญจนาคม กรรมการ 
9. นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ � กรรมการ 

 

รายชื'อผูบ้ริหารบริษทั 
1. นางจนัทนา  กาญจนาคม กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ � กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายอนุวฒัน์  อิ5มแสงรตัน์ ฝา่ยการตลาดกองทุนสว่นบุคคล 
4. นางสาวศศวิณ์ี  กฤษณะสมติ ฝา่ยงานทะเบยีน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. นางสดุารนิ  ธรรมรกัษ์ ฝา่ยเครอืขา่ยธนาคารและสถาบนั 
7. นางสาวมนชญา รชัตกุล ฝา่ยการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนสว่นบุคคล 

 
Q:  รายชื'อคณะกรรมการลงทุน 
A:  รายชื5อคณะกรรมการลงทุน แสดงไดด้งัน̂ี 

รายชื'อคณะกรรมการลงทุน 
1. นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ � รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวมนชญา รชัตกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
3. นายวริตัน์  วทิยศรธีาดา ผูจ้ดัการกองทุน 
4. นายอานุภาพ  โฉมศร ี ผูจ้ดัการกองทุน 
5. นางสาวพรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ ผูจ้ดัการกองทุน 
6. นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กําจร ผูจ้ดัการกองทุน 
7. นางสาวนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ ผูจ้ดัการกองทุน 
8. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

บคุคลที'เกี'ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 
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Q:  รายชื'อผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที'เกี'ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 
รวมทั �งหน้าที'ความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 

A: รายชื5อผูจ้ดัการกองทุน แสดงไดด้งัน̂ี 

ชื'อ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าที'ความรบัผิดชอบ 

นางจนัทนา  กาญจนาคม -ปรญิญาโท Campbell University North 
Carolina, US  บรหิารธุรกจิ 
-ปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.กรุงศร ีจาํกดั 
 

-กรรมการผูอ้าํนวยการ 
-ดแูลการบรหิารงานธุรกจิ
กองทุนสาํรองเลีย̂งชพี 

นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ � -CFA ระดบั II สมาคมนกัวเิคราะห์
หลกัทรพัย ์และประกาศนียบตัร สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP 
รุน่ 154/2554  
-ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 
Institute  
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
-ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จาํกดั  
-บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

-กรรมการผูจ้ดัการ 
-รองประธานเจา้หน้าที5บรหิาร
ฝา่ยการลงทุน  
-กรรมการบรหิารและประธาน
เจา้หน้าที5ลงทุน  
-กรรมการ 
-กรรมการและประธาน
เจา้หน้าที5บรหิาร 
-ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  

น.ส. มนชญา  รชัตกุล -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (การจดัการ
ทั 5วไป) Western Illinois University, US  
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
  
-บลจ.ธนชาต จาํกดั  
-บลจ.เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั 
-บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 
-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
-บล.เอกธาํรง เคจไีอ จาํกดั 
-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
-ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

-ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายการลงทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 
(ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ) 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 
(ผูอ้าํนวยการ) 
-ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
 
-ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
-ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
-ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
-จนท.วเิคราะหห์ลกัทรพัย์
อาวุโส 
-Auditor Officer 7 

นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กําจร  -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

  -ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 
-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
-บลจ.ฟิลลปิ จาํกดั 
-บมจ.ธนาคารกรงุเทพ  
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ  

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-เจา้หน้าที5ชาํนาญการ ฝา่ยคา้
หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการ
กองทุนสว่นบุคคล 
-ผูจ้ดัการกองทุน ฝา่ยจดัการ
กองทุนสาํรองเลีย̂งชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 
-ปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เกยีรตนิิยม  
 อนัดบั 1 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารความ
เสี5ยง 
-เศรษฐกร 
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ชื'อ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าที'ความรบัผิดชอบ 

น.ส. พรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ -ปรญิญาโท Information Systems & 
Management, London School of 
Economics, UK 
-ปรญิญาโท Finance, Imperial College, 
U.K.  
-ปรญิญาตร ีEconomics & 
Accountancy, City University, UK 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.วรรณ จาํกดั  
-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 
-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั  

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน 

น.ส. นภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ -ปรญิญาโท การเงนิ Shanghai 
University of finance and economics  
-ปรญิญาตร ีการเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.วรรณ จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน 

น.ส. เบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ -ปรญิญาโท การเงนิ, Warwick Business 
School 
-ปรญิญาโท การบรหิารการเงนิ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-CFA 
 FRM 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
-บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุน  
-ผูจ้ดัการกองทุน  
-ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน  
-นกัวเิคราะห ์ 

 

Q:  รายชื'อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ̂คนืหน่วยลงทุน ของกองทุนน̂ี ไดแ้ก่: 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

-  หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ̂คนืหน่วยลงทุนที5ไดร้บัแต่งตัง̂ (ถา้ม)ี 

2)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

3)  ผูด้แูลผลประโยชน์*   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

(*นอกจากหน้าที5ตามที5กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง̂ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที5ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  

  
 
 

Q:  ช่องทางที'ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพิ'มเติมเกี'ยวกบักองทุนรวมนี�  
A:  ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มลูเพิ5มเตมิไดท้ี5สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซต ์ของบรษิทัจดัการ หรอื 
     ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ̂คนืหน่วยลงทุน  

 

 

ช่องทางที'ผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ'มเติม 
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ความเสี'ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี5ยงที5เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทัง̂
ความสามารถในการทํากําไรของผูอ้อกตราสารเปลี5ยนแปลงไป ซึ5งอาจกระทบต่อราคาซือ̂ขายของตราสาร 

แนวทางการบรหิารความเสี5ยง: ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี5จะลงทุน โดยการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ ผล
การดําเนินงาน การบรหิารงาน เพื5อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทําการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่าง
ใกลช้ดิและต่อเนื5อง เพื5อปรบัเปลี5ยนแผนการลงทุนอยา่งเหมาะสม 

 
ความเสี'ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คอืความเสี5ยงจากการที5บรษิทัผูอ้อกตราสารไมส่ามารถชําระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบีย̂ไดต้ามที5กําหนด หรอืไมค่รบตามจาํนวนที5

ไดส้ญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี5ยง: บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการชําระหน̂ีของผูอ้อกตราสาร และทบทวน
ฐานะทางการเงนิและความน่าเชื5อถอืของผูอ้อกตราสารเป็นประจําสมํ5าเสมอ หากมกีารเปลี5ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั กจ็ะพจิารณา
ปรบัเปลี5ยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

 
ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืความเสี5ยงที5เกดิจากการไมส่ามารถขายตราสารไดใ้นช่วงเวลาที5ตอ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที5คาดหวงัเอาไว ้

แนวทางการบรหิารความเสี5ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ี5มสีภาพคล่องใหส้อดคล้องกบัประเภทลกัษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื5อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง̂น̂ี แนวทางการบรหิารความเสี5ยงจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน̂อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคํานึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นสาํคญั 

 
ความเสี'ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื5องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี5ยงของประเทศที5ลงทุน เช่น การเปลี5ยนแปลงของ
ปจัจยัพืน̂ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปจัจยัเหล่าน̂ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน 
หรอืหลกัทรพัยท์ี5กองทุนลงทุน 
แนวทางการบรหิารความเสี5ยง : บรษิทัจดัการจะตดิตามและทําการวเิคราะหค์วามเสี5ยงทางดา้นปจัจยัพืน̂ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที5ลงทุนอยา่งสมํ5าเสมอ เพื5อลดความเสี5ยงในสว่นน̂ี 

 
ความเสี'ยงจากข้อจาํกดัการนําเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื5องจากกองทุนอาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ จงึมคีวามเสี5ยงจากการเปลี5ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที5เกี5ยวกบัการ

แลกเปลี5ยนเงนิตราต่างประเทศ และการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประเทศได ้ซึ5งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงนิให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไดต้ามจาํนวนหรอืเวลาที5กําหนด 

แนวทางการบรหิารความเสี5ยง  บรษิทัจดัการจะตดิตามสถานการณ์ของประเทศคู่คา้ที5บรษิทัจดัการมกีารลงทุนไวอ้ย่างใกล้ชดิ และ

สมํ5าเสมอ เพื5อลดความเสี5ยงดงักล่าว 

 

ปัจจยัความเสี'ยงของกองทุน  
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ความเสี'ยงที'เกิดจากการได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คอืความเสี5ยงที5เกดิจากวนัหยุดทําการของประเทศที5กองทุนลงทุนหรอืประเทศที5เกี5ยวขอ้งกบัการลงทุนอาจหยดุไมต่รงกบัวนัหยุดทํา

การของประเทศไทย ทําใหก้องทุนอาจไดร้บัชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที5กองทุนลงทุนล่าช้า และ

สง่ผลกระทบต่อการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบรหิารความเสี5ยง  อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี5กําหนดไว้ในหนังสอื ชี^ชวน/

รายละเอยีดโครงการ 

 
ความเสี'ยงของอตัราแลกเปลี'ยน (Currency Risk) 

เนื5องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ5งตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ทําใหก้องทุนมคีวามเสี5ยงจากการเพิ5มขึน̂

หรอืลดลงของอตัราแลกเปลี5ยนเมื5อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท ซึ5งมผีลทําใหต้อบแทนที5ไดร้บัมคีวามผนัผวนตาม 

แนวทางการบรหิารความเสี5ยง  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื^อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื5องมอืป้องกนัความเสี5ยงจากอตัรา

แลกเปลี5ยน (hedging) ตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ5งอาจจะมตี้นทุนที5เพิ5มขึ^นจากการทําธุรกรรมเพื5อป้องกนัความเสี5ยง

ดงักล่าว 

 
ความเสี'ยงจากการทาํสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื'อป้องกนัความเสี'ยง 

การทําสญัญาซื^อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื5อป้องกนัความเสี5ยง (Hedgind) จากอตัราแลกเปลี5ยนอาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสใน

การไดร้บัผลตอบแทนที5เพิ5มขึน̂หากอตัราแลกเปลี5ยนมกีารเปลี5ยนแปลงมกีารเปลี5ยนแปลงในทางตรงขา้มกบัที5กองทุนคาดการณ์ไว ้

อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสี5ยงจากการที5คูส่ญัญาไมป่ฎบิตัติามสญัญาดงักล่าว 

แนวทางการบรหิารความเสี5ยง : กองทุนจะเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที5มกีฎหมายจดัตัง̂ขึ^น หรอืธนาคารพาณิชย์และจะ

วเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของคุส่ญัญาก่อนทําสญัญา รวมทัง̂ตดิตามวเิคราะหค์วามเสี5ยงในฐานการเงนิของคูส่ญัญาอยา่งต่อเนื5อง 
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อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบักองทุนทั 'วไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2 
 
 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน̂ไป 

 
ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ํ5ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
4 
 
 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที5ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสาร 
มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงัน̂ี 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง̂น̂ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที5รฐับาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% (หรอืไมเ่กนิ 10% เมื5อเป็นการลงทุน
ในตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิาํเนาอยู่
ตา่งประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale ตามที5สาํนกังานกําหนด) 

5 ตราสารที5มลีกัษณะครบถว้นดงัน̂ี 
5.1  เป็นตราสารหน̂ี ตราสารกึ5งหน̂ีกึ5งทุน หรอืศุกูก ที5ผูอ้อกจดัตัง̂ขึน̂
ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที5ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที5มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงัน̂ี 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 5วไปโดยม ี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที5เป็นตราสารที5มกีําหนดวนัชาํระหน̂ี ≤ 397 วนั 
นบัแตว่นัที5ลงทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ 
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน̂ี 
       5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
       5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
       5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
       5.2.3.4  ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
       5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื5อที5อยูอ่าศยั  
       5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
       5.2.3.7  ธนาคารเพื5อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
       5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
       5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที5เป็นตราสารที5มกีําหนดวนัชาํระหน̂ี > 397 วนันบัแตว่นัที5
ลงทุน ตอ้งขึน̂ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market  

ไมเ่กนิอตัราดงัน̂ี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น̂ําหนกัของตราสารที5ลงทุนใน 
benchmark+5% 

  

6 ทรพัยส์นิดงัน̂ี  
6.1  ตราสารทุนที5จดทะเบียนซื^อขายในกระดานซื^อขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั 5วไปของ SET หรือของตลาดซื^อขายหลักทรัพย์

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงัน̂ี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที5ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที5อาจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ̂
ขายใน SET หรอืในตลาดซือ̂ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนที5ออกโดยบรษิทัที5จดัตัง̂ขึน̂ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึ5งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื^อขายในกระดานซื^อ
ขายหลกัทรพัยส์ําหรบัผูล้งทุนทั 5วไปของ SET หรอืของตลาดซื^อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบริษทัที5อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที5อาจทําให้มีการเพกิถอนหุ้นออกจากการซื^อขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ̂ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 
6.3  หุน้ที5อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื5อการจดทะเบยีนซือ̂ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที5มลีกัษณะครบถว้นดงัน̂ี  
       6.4.1  เป็นตราสารหน̂ี ตราสารกึ5งหน̂ีกึ5งทุน หรอืศุกูกที5ผูอ้อก
จดัตัง̂ขึน̂ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน̂ในตา่งประเทศ 
หรอืผูอ้อกจดัตัง̂ขึน̂ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. 
ตา่งประเทศที5ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื
เป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที5มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงัน̂ี 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน
ตลาดซือ̂ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 5วไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีที5เป็นตราสารที5มกีําหนดวนัชาํระหน̂ี ≤ 
397 วนั นบัแตว่นัที5ลงทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน̂ี 
                 6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 
                 6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที5ประเทศไทย
เป็นสมาชกิ 
                 6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที5มลีกัษณะทาํนอง
เดยีวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.5  ในกรณีที5เป็นตราสารที5มกีําหนดวนัชาํระหน̂ี > 397 วนันับแต่
วนัที5ลงทุน ตอ้งขึน̂ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  DW ที5ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงัน̂ี ที5คูส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
        6.6.1 reverse repo 
        6.6.2 OTC derivatives    
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที5มลีกัษณะครบถว้นดงัน̂ี 
       6.7.1  จดทะเบยีนซือ̂ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพื5อการจด
ทะเบยีนซือ̂ขายในกระดานซือ̂ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั 5วไปของ 
SET หรอืของตลาดซือ̂ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วที5อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที5อาจทาํใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ̂ขายใน SET หรอืในตลาดซือ̂ขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  

(2) น̂ําหนกัของทรพัยส์นิที5ลงทุนใน benchmark 
+ 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที5ไมไ่ดม้ลีกัษณะกระจาย 
การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน̂ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธ ิ
การเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที5สาํนกังาน
กําหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนที5มลีกัษณะกระจายการ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน̂ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ 
แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที5สาํนกังานกําหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื5นนอกเหนือจากที5ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

อตัราส่วนการลงทุนที'คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัที5อยูใ่นกลุม่กจิการ 

เดยีวกนั หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักลา่ว  
ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึ5งดงัน̂ี แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น̂ําหนกัของทรพัยส์นิที5ลงทุนใน  
benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรพัยส์นิดงันี^ ไมม่ขีอ้กาํหนดเกี5ยวกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุน 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
อตัราส่วนการลงทุนที'คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ที5นิตบุิคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิตบุิคคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ั 5งจา่ย 
หรอืคูส่ญัญา ดงัน̂ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที5มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง̂ขึน̂ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื5อที5อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที5กองทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลี5ยในรอบปีบญัช ีเวน้
แตเ่ป็นกองทุนรวมที5มอีายโุครงการ  
< 1 ปี ใหเ้ฉลี5ยตามรอบอายกุองทุน 
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนรวมที5อายุ
กองทุนคงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง̂น̂ี เฉพาะ
กองทุนรวมที5มอีายโุครงการ ≥ 1 ปี  

      

2 ทรพัยส์นิดงัน̂ี 
2.1  B/E หรอื P/N ที5มเีงื5อนไขหา้มเปลี5ยนมอืแตก่องทุนไดด้าํเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที5กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื5อนไข
ใหก้องทุนรวมสามารถขายคนื 
ผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากที5มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน̂ี 
(ขอ้น̂ีไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  buy & hold ที5ลงทุน
ใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ที5มอีายไุมเ่กนิอายกุองทุน
หรอืรอบการลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน derivatives เพื5อให้
ทรพัยส์นิดงักลา่วมอีายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
5 total SIP ซึ5งไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที5 1.1 : อตัราสว่น 

การลงทุนสาํหรบักองทุนทั 5วไป ของสว่นที5 1 : อตัราสว่นการลงทุน 
ที5คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)   
แตไ่มร่วมถงึตราสารหน̂ี ตราสารกึ5งหน̂ีกึ5งทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel  
III ที5มลีกัษณะครบถว้นดงัน̂ี 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที5 1.1 : อตัราสว่นการ
ลงทุนสาํหรบักองทุนทั 5วไป ของสว่นที5 1 : อตัราสว่น 
การลงทุนที5คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ5ากวา่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

6 derivatives ดงัน̂ี 
6.1  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที5มวีตัถุประสงคเ์พื5อการลดความเสี5ยง 
(hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสี5ยงที5มอียู ่ 

** หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนดเกี5ยวกบั product limit 

อตัราส่วนการลงทุนที'คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที'ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ5ง ทุกกองทุนรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการราย

เดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวน
สทิธอิอกเสยีงทัง̂หมดของบรษิทันัน̂ (ไมน่บัรวมการถอืหุน้ของ
กองทุนรวมวายภุกัษ)์ 

2 ตราสารหน̂ี ตราสารกึ5งหน̂ีกึ5งทุน ตราสาร Basel III และศุกูก  
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ5ง  
(ไมร่วมถงึตราสารหน̂ีภาครฐัไทยหรอืตราสารหน̂ีภาครฐั
ตา่งประเทศ) 

2.1  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หน̂ีสนิทางการเงนิ (financial 
liability)1ของผูอ้อกตราสารรายนัน̂ ตามที5เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ โดยไมใ่หน้บัรวมมูลคา่หน̂ีสนิ
ดงักลา่วของเจา้หน̂ีที5มคีวามเกี5ยวขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิกูย้มืจาก
กจิการที5เกี5ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง̂น̂ี ในกรณีที5ผูอ้อกตราสารไมม่หีน̂ีสนิทางการเงนิตามที5เปิดเผย
ไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุใหใ้ชอ้ตัราสว่น
ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น̂ี
ของผูอ้อกรายนัน̂เป็นรายครัง̂ เวน้แตใ่นกรณีที5ผูอ้อกตราสารไดม้ี
การยื5นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
2.2  ในกรณีที5กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น̂ีโดยเป็นตราสารที5
ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ5ากวา่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ใหบ้รษิทัจดัการ ลงทุนเพื5อกองทุน
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการรายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 
ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นราย
ครัง̂ เวน้แตก่รณีที5ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื5นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา
เป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที5ออกโดยบุคคล

ดงัน̂ี  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ 
 2. ธนาคารออมสนิ 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 4. ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื5อที5อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพื5อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
       8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที5ประเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
       11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศที5มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั

บุคคลตาม 1. - 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย  CIS ทัง̂หมดของกองทุน หรอื

กองทุน CIS ที5ออกหน่วยนัน̂ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในกรณีดงัน̂ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที5มลีกัษณะครบถว้นดงัน̂ี โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.1) มขีนาดเลก็ 
(1.2) จดัตัง̂ขึน̂ใหม่ โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทัง̂หมดของกองทุน infra 
ที5ออกหน่วยนัน̂ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทุนที5มลีกัษณะ
ครบถว้นดงัน̂ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มขีนาดเลก็ 
(2) จดัตัง̂ขึน̂ใหม่ โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทัง̂หมดของกองทุน 
property ที5ออกหน่วยนัน̂ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ที5มลีกัษณะครบถว้นดงัน̂ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มขีนาดเลก็ 
(2) จดัตัง̂ขึน̂ใหม่ โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 
ทัง̂นี^ การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย
การลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที5แกไ้ขเพิ5มเตมิ 
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1.ค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.1  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

(โดยอาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่
เท่ากนั ขึน̂อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ) 

1.2  คา่ธรรมเนียมการรบัซือ̂คนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ2.50  

(โดยอาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่
เท่ากนั ขึน̂อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ) 

1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี5ยนเขา้ 
      - ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี5ยนออก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 

(บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 
แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื^อคนื
หน่วยลงทุนตามอตัราที5บรษิทัจดัการกาํหนด 

ทัง̂นี^ อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่
เท่ากนั ขึน̂อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ) 

1.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามที5นายทะเบยีนกําหนด 

2. ค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที'ประมาณการได้ ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์นทั �งหมด 

ของกองทุน 
2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  (Management Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ต่อปี 
2.2 คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี  
2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.500 ต่อปี 
2.4 คา่ใช้จา่ยในการซือ̂ขายหลกัทรพัย ์ จา่ยตามจรงิ 
2.5 คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ จา่ยตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 0.535 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที'ประมาณการไม่ได้  
2.6 คา่ใช้จา่ยอื5น ๆ  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.900 ต่อปี 
รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี 
หมายเหต:ุ  1)   ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที5รวมภาษมีลูค่าเพิ5ม หรอืภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื5นใด ในทาํนองเดยีวกนันี^ 

และค่าธรรมเนียมในการเรยีกเกบ็จากกองทุนทัง̂หมดขา้งตน้  
2)  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการที5จะปรบัเพิ5มอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายขา้งต้นโดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข

เพิ5มเตมิโครงการจดัการในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้าย 
ทัง̂นี^เป็นไปตามที5ระบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑท์ี5สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3)   ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายที5เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื5อรวมกนัทัง̂หมดแลว้ ต้องไม่เกินอตัราร้อยละ 5.000 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม  

  

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทั �งหมดที'เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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�  บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื'นเพื'อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที'บริษทั
จดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื'นเพื'อกองทุนรวม  โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานที'
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื'อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ'มเติมได้ที' www.lhfund.co.th 

�  ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที'จะปฏิบติัการ และ
ดาํเนินการใด ๆ ตามที'บริษทัจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือมีความจาํเป็นต้นปฏิบติัตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัของรฐัต่างประเทศนั�น 

�  ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี�ชวนให้เข้าใจก่อนซื�อหน่วยลงทุน และเกบ็ไว้เป็นข้อมูล
เพื'อใช้อ้างอิงในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ'มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี�ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการได้ที'บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จาํกดั หรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรบัซื�อคืน 

�  การพิจารณาร่างหนังสือชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี� มิได้เป็นการแสดงว่า
สาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี�ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที'เสนอขายนั�น 

 

 

คาํเตือนเกี'ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 


