
 

 

 

 
 

 
 

หนังสือชี้ชวน 
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส 
LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND 
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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส 

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND  

ชื่อย่อ : LHEQDPLUS 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 11 มกราคม 2562 

วันท่ีเสนอขายครั้งแรก (IPO) : ระหว่างวันท่ี 17 – 29 มกราคม  2562 

 
 
 

Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะนําเงินลงทุนท่ีระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
เน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลท่ีดี  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังน้ี 

1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต และ/หรือ 
2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปัจจุบัน และ/หรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต  
โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ  
สําหรับเงินทุนส่วนท่ีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด 
นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีมีอยู่จากการลงทุน เช่น 
การทําสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบ้ีย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร ์เป็นต้น ตามท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  รวมถึงอาจลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)   รวมถึง
ทรัพย์สินอ่ืนใด และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ท้ังน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 

 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนท่ัวไป มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่  

1) ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHEQDPLUS-D)  
2) ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHEQDPLUS-A) 
ท้ังน้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเง่ือนไขท่ีกองทุนกําหนด  

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน 

ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จํานวนเงินทุนโครงการน้ีเท่ากับ 2,000 ล้านบาท 

ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนท่ีเพ่ิม
อีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

    

Q: กองทุนนี้เหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด 
A:  กองทุนน้ีเหมาะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/สถาบัน ท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจาก

การลงทุนในตราสารทุน โดยสามารถรับความผันผวนในระยะสั้น และความเสี่ยงในระดับท่ีสูงได้ เพ่ือโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีดี
ในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังน้ี 
o ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHEQDPLUS-A) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้

จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

o ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHEQDPLUS-D) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้สม่ําเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากร
กําหนด 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
     2) การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น  

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  
A:  ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน  
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วิธีการขายหน่วยลงทุน 

� มูลค่าข้ันต่ําของการสั่งซ้ือครั้งแรก 5,000 บาท  
� มูลค่าข้ันต่ําของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 500 บาท 
� การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO): ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในเวลาตั้งแต่ เวลา 8.30 – 15.30 น.   
โดยวันสดุท้ายของการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินโอนเท่าน้ันภายในเวลา 15.30 
น. 

� การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทจัดการ ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน เวลา 
8.30 – 15.30 น.   

� ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนท่ีสั่งซ้ือ โดยชําระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จํากัด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือลงบนด้านหลังของเช็คเพ่ือ
ความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ข้อกําหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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2) วิธีรับซ้ือคืน  

� มูลค่าข้ันต่ําในการขายคืน 500 บาท   
� จํานวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการสั่งขายคืน 50 หน่วย 
� กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการท่ีไม่สามารถซ้ือขายหน่วย
ลงทุนได้ให้เลื่อนเป็นวันทําการถัดไป 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  

� ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนท่ีสั่งซ้ือ โดยชําระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จํากัด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือลงบนด้านหลังของเช็คเพ่ือ
ความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

� กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดสะสมมูลค่า) 
ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่
เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15:30 น. 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเวลาทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีทํารายการ  

 
Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือดังกล่าว  
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน หน่วย
ลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: 1) การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่าง
จากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
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(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

2) การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้ว  

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ
ดังต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ 
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 

โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในกรณีน้ีได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ว่า
ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว
อย่างมีนัยสําคัญ 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกต ิท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวม
ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(ง) ในกรณี ท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม
ต่างประเทศน้ันหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังต่อไปน้ี 
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน

สาระสําคัญ 

         3) การหยุดรับคําสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ี
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เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q:  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทําได้ทุกวันทําการตามท่ีบรษัิทจัดการกําหนด ระหว่างเวลาเริ่มทําการ

ถึง 15.30 น. โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้น
ทาง”) มาเข้ากองทุนน้ี (“กองทุนปลายทาง”) ท้ังน้ี การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการของท้ังกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ีไปยังกองทุนอ่ืน
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรือวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดทําการซ้ือขาย แม้อาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการกําหนดให้เป็นทําการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทําการถัดไป 

Q: กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร 

A: ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังน้ี การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พร้อมท้ังลงลายมือช่ือผู้
โอนและผู้รับโอน และยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีกําหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี
ท่ีผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไว้
ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก 
ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 
และใบกํากับภาษี พร้อมสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและ 
ผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ท้ังน้ี 
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกช่ือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด 

A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th หรือท่ีบริษัทจัดการ ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 
02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
Q:  กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั้งท่ีมีการสั่งซ้ือหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยนืยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันท่ีปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจัดส่งโดย
ทางไปรษณีย์ หรือให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณ ี

      ท้ังน้ี สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบันทึกรายการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

A: ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม เพ่ิมเติม
ได้ท่ีใด  
A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ท่ี บริษัทจัดการท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 

(Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000  

      การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่
การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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Q: ข้อมลูเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A:  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด มีจํานวนกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทท้ังหมด 39 กองทุน และมีมลูค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 56,592,500,637.03  บาท 

รายชื่อกรรมการ  

1. นายรัตน์  พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ 

2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท 

กรรมการ 
กรรมการ 

4. นางศศิธร  พงศธร  กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ  สมบุณยะวิโรจน์ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ 

กรรมการ 
กรรมการ 

7. นางจันทนา  กาญจนาคม กรรมการ 
8. นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว        กรรมการ 

รายชื่อผู้บริหาร 

1. นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ                                 กรรมการผู้อํานวยการ 
2. นายอนุวัฒน์  อ่ิมแสงรัตน์                           สายการตลาด 
3. นางสาวศศิวีณ์  กฤษณะสมิต                       สายปฎิบัติการกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ                           สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นางมนชญา รัชตกุล                                  สายการลงทุน 
6. นางสาวนรี พฤกษยาภัย                             สายการลงทุน 
7. นายวรนนท์  อัศวกิตติเมธิน                         สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและอสังหาริมทรัพย์ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
1. นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ ประธานกรรมการ  
2. นางสาวมนชญา รัชตกุล ผู้จัดการกองทุน  
3. นางสาวนรี พฤกษยาภัย  ผู้จัดการกองทุน  
4. นายอานุภาพ  โฉมศรี ผู้จัดการกองทุน  
5. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ ผู้จัดการกองทุน  
6. นายสมิทธ์  ศักดิ์กําจร ผู้จัดการกองทุน  
7. นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ 
8. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ 

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทุน 

 

9. นายภควัต พิสุทธิพันธ์ุ        ผู้จัดการกองทุน 
10. นายสิทธานต์ สุรเดช         ผู้จัดการกองทุน 
 
 
 
 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ  -CFA ระดับ II สมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP 
รุ่น 154/2554  
-ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute  
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด  
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จํากัด  
 
-บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)จํากัด 

-กรรมการผู้อํานวยการ 
-รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ฝ่ายการลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าท่ีลงทุน  
-กรรมการ 
-กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
-ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ 

นางสาวมนชญา รัชตกุล -ปริญญาโท/บรหิารธุรกิจ (การ
จัดการท่ัวไป) Western Illinois 
University, US 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-CISA 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บลจ.ธนชาต จํากัด 
-บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
-บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
-บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
-บล.เอกธํารง เคจีไอ จํากัด 
-บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
-ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

-ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ  
สายการลงทุน  
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
(ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ)  
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
(ผู้อํานวยการ) 
-ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  
-ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
-ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  
-จนท.วิเคราะห์หลักทรัพย์อาวุโส  
-Auditor  Officer 7 

นางสาวนรี  พฤกษยาภัย -ปริญญาโท สาขา 
International Business, 
Schiller International 
University 
-ปริญญาตรี บรหิารธุกิจ 
(การเงินและการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บลจ.ธนชาต จํากัด 
-บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด 
-บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด 
-บลจ.อเบอรด์ีน จํากัด 

-ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ 
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย
กองทุนต่างประเทศ 
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย 
ตราสารหน้ี 
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย 
ตราสารหน้ี 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่าย 
ตราสารหน้ี 
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นายสมิทธ์  ศักดิ์กําจร -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

  -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ 
บัญชี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรม 
ธิราช 
-CISA ระดับ I 

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-เจ้าหน้าท่ีชํานาญการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล 
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

นายอานุภาพ  โฉมศรี -ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน 
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
-เศรษฐกร 

นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ -ปริญญาโท Information 
Systems & Management, 
London School of 
Economics, UK 
-ปริญญาโท Finance, Imperial 
College, U.K.  
-ปริญญาตรี Economics & 
Accountancy, City 
University, UK 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด  
-บลจ.วรรณ จํากัด  
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจรญิ -ปริญญาโท การเงิน Shanghai 
University of finance and 
economics  
-ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
-CISA ระดับ I 

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ -ปริญญาโท การเงิน, Warwick 
Business School 
-ปริญญาโท การบรหิารการเงิน, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-CFA 
-FRM 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 
-ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

-ผู้จัดการกองทุน  
-ผู้จัดการกองทุน  
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
-นักวิเคราะห์  
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นายภควัต พิสุทธิพันธ์ุ  -ปริญญาโท บัญชีและการเงิน 
University of Birmingham 
-ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บล.ธนชาต จํากัด 
-บล.ไทยพาณิชย์ จํากัด 
-บล.กสิกรไทย จํากัด 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
-Equity Dealer 
-Equity Dealer 
-เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายค้าหลักทรัพย ์

นายสิทธานต์ สุรเดช -ปริญญาโท MBA, คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ประกาศณียบัตร Financial 
Risk Manager (FRM) 
-CFA ระดับ II 
-CISA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากัด 
-บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
-สํานักงานประกันสังคม 
-บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) 
-บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุน 
-นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส, 
ฝ่ายลงทุน 
-หัวหน้าฝ่ายลงทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการ,  
ท่ีปรึกษาการลงทุน 

 
 
Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้งข้ึน (ถ้ามี) 
 
 2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
 
 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์   
 ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)   

 
 * นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย  
 
 
 

 
 

Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของบริษัทผู้
ออกตราสาร อันเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารท่ีได้รับผลกระทบจากความสามารถทํากําไร
ของบริษัท รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาซ้ือ
ขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก
ตราสารอย่างมีนัยสําคัญก็พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในอย่างเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผู้ออกตรา
สารไม่สามารถชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียได้ตามท่ีกําหนดหรือชําระไม่ครบตามจํานวนท่ีได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดข้ึน จะส่งผลให้ตราสารท่ีลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสม่ําเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์  

3. ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซ่ึงเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือสําหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารท่ีลงทุนอัน
เน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ด้วยสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นตลาดท่ีกําลังพัฒนา หุ้นต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซ้ือขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวน
ครั้งและปริมาณน้อย ซ่ึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาท่ีต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท
ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ท้ังน้ี แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะข้ึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุน  

  



 

-12- 

 
 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
ตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสําหรับกองทุนท่ัวไป 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2 
 
 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

 
ไม่จํากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แตต่่ํากว่า  
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 
 

3 หน่วย CIS   ไม่จํากัดอัตราส่วน 
4 
 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20%  
 

5 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือ ศุกูก 
       ท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยม ี
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี < 397 วัน  
                  นับแต่วันท่ีลงทุน และไมไ่ด้มลีักษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วต้องเป็น 
                  บุคคลดังน้ี 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย 
                              ธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                            ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้า 
                            แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี  
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์

สําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดาน
ซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี  
       6.4.1  เป็นตราสารหน้ี หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
                 ท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งข้ึน 
                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ.  
                 ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมลีักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
                             ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยม ี
                             รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี  
                             < 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได ้
                             มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                             ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น                              
                             บุคคล ดังน้ี 
                             6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ  5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                             6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
                                            ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                             6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศ 
                                            ท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 
                                            บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี > 397 วัน  
                นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ                  
                regulated market 
6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังน้ี ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดับ  

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%  
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) ไม่เกิน 5% 

ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้า

เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1)  25% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพยส์ินดังน้ี ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ group limit  
                1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
                2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็น 
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพยส์ินท่ี MF ไดร้ับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     
  เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายกุองทุน  
  คงเหลือ < 6 เดือน  ท้ังน้ี เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายุโครงการ > 1 ปี 
 
 
 

2 ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทุนไดด้ําเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรยีกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึง
หน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วน
การลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรอืไม่มี 
credit rating    
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี
ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีอายไุม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกลา่วมีอายสุอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารดังน้ี (total SIP) 

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก (ถ้านโยบายเดิมมี SN หรือ 
Basel lII ก็ใส่เพ่ิมตรงน้ีด้วย) ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือท่ีตัวตราสารและ/หรือ
ผู้ออกตราสารท่ีต่าํกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade / 
unrated)  (หมายความรวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ใน
ระบบ regulated market และ ท่ีมีข้อมูล public และ non-public) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 หน่วย CIS  ไม่เกิน 20% 
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ 

product limit 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
 1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 1.1  กรณีท่ีเป็นการลงทุนของ MF (ท่ีมิใช่กองทุนรวม

วายุภักษ์) 
 
 

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน  

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร Basel III ของผู้ออกรายใดราย
หน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตราสารรายน้ัน 
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า
หน้ีสินดังกล่าวของเจ้าหน้ีท่ีมีความเก่ียวข้อง
กับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กัน เป็นต้น 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทาง
การเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นราย
ครั้ง  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มกีารยืน่
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้ พิ จารณ าเป็น ราย
โครงการ 

  2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดย
เป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดับต่าํกว่า investment grade 
หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือ
กองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง 
เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสาร



 

-16- 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
ท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.–9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมด
ของ MF หรือ  กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออก
หน่วยน้ัน 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังน้ี 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมี
ลักษณะครบถ้วน ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน  
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ท้ังหมดของ
กองทุน infra ท่ีออกหน่วยน้ัน  เว้นแต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ท้ังหมด
ของกองทุน property  
ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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1.ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่ มหรือแต่ละราย 
ไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.2  ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่ มหรือแต่ละราย 
ไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 

(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ี
บริษัทจัดการกําหนด 
ท้ังน้ี อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแตล่ะกลุม่หรือแต่ละรายไม่เท่ากัน 
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อัตราตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการได้ 
ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินท้ังหมด 

ของกองทุน 
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี 
2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี  
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์  จ่ายตามจริง 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.54 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้  
2.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ไม่เกินร้อยละ 1.90 ต่อปี 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 6.00 ต่อปี 

หมายเหตุ:   1)   ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานอง
เดียวกันน้ี และค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากกองทุนท้ังหมดข้างต้น  

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
ท้ังน้ีเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

* ท้ังน้ี ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการชําระเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพ ซ่ึงประมาณการอัตราส่วนค่า
เบ้ียประกันต่อค่าธรรมเนียมการจัดการเบ้ืองต้น ประมาณร้อยละ 97.33 ของค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเก็บจริง ท้ังน้ี อัตราส่วน
ดังกล่าวคํานวณจากการประมาณการจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน มูลค่าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ ค่าเบ้ีย
ประกันจ่าย ทําให้อัตราส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนและค่าเบ้ียประกันท่ีจ่ายจริงในอนาคต 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในหนังสือช้ีชวนส่วนโครงการ 

 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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o บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.lhfund.co.th 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการ และดําเนินการใด ๆ ตามท่ีบริษัท
จัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับของรัฐต่างประเทศน้ัน  

o ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือข้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

o การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรอง 
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 
ท่ีเสนอขายน้ัน 
 
 
 

คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 


