
 

 
 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิต้ี  

LH OPPORTUNITY FUND 
(LHOPP) 

 
 

 

 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้  
ดังน้ันหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตี้  

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH OPPORTUNITY FUND  

ชื่อย่อ : LHOPP 
อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

แต่ มี เ ง่ือน ไขการเลิ กกอ งทุ น เมื่ อ กองทุน มี มู ล ค่ า 
หน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาทต่อหน่วย  
ณ วันทําการใด โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติท้ังหมด ภายใน 5 วันทําการถัดจาก
วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 

วันท่ีเสนอขายคร้ังแรก (IPO) : ระหว่างวันท่ี 13 – 20 สิงหาคม 2562 

      
 

Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมผสม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

Q: นโยบายการลงทุน และประมาณการผลตอบแทน  

A:  กองทุนน้ีเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารหน้ี และ/หรือ หน่วยลงทุน
ของกองทุน propertyและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ใน
หมวดอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded 
Fund ท่ีเน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือ หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ท่ีมุ่งเน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยผู้จัดการ
กองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพ่ือให้
เหมาสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีมีอยู่จากการ
ลงทุน เช่น การทําสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบ้ีย และ/หรือสัญญาฟิว
เจอร์ เป็นต้น ตามท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมท้ังอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืม
หลักทรัพย์ (securities lending)  รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) 
รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)   รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนใด และ/หรือ
การหาดอกผลอ่ืนใดอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ท้ังน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 

 

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ และประมาณการอัตราผลตอบแทน 



-2- 

 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  

A:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

A: จํานวนเงินทุนโครงการน้ีเท่ากับ 500 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ  และหากบริษัท
จัดการขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนท่ีเพ่ิมอีก 
ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

Q: กองทุนนี้เหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด 

A:  -  เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ท้ังน้ี ผู้ลงทุนควร
มีความเข้าใจและยอมรับความผันผวนจากการลงทุนได้ และไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินจากการลงทุน 
ในระยะเวลาประมาณ 1 ปีท่ีลงทุน 

 -  ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซ้ือขาย หรือ
สับเปลี่ยนได้ทุกวันทําการ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ีเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 
และ ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ในระยะประมาณเวลา 1 ปี 

- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพ่ิม
สูงข้ึน หรือลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและอาจทําให้ขาดทุนได้ 

- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market 
timing) 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุน 
     2) การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น  

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

� มูลค่าข้ันต่ําของการสั่งซ้ือครั้งแรก 5,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีรวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)  
� ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการ

แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก  
� ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนท่ีสั่งซ้ือ โดยชําระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ 

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือลงบนด้านหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม  

ข้อกําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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  กรณีสั่งซ้ือด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินโอน ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันท่ีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายจะสิ้นสุดลง  โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจอง
ซ้ือเป็นเงินโอนเท่าน้ัน  

� ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์
ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม (ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน) โดยบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในวันทําการแรก
ถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการ
ประกาศผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

         2) วิธีรับซ้ือคืน  

 กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
�บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 5 วัน

ทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาท ณ วันทําการใด โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ดําเนินการดังกล่าว 

    ท้ังน้ี จํานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิก
กองทุน เมื่อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมลูค่าต่าํกว่า 10.60 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ี
กําหนดเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุน ท้ังน้ี เน่ืองจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสํารองค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวข้ึนลงของราคาหรือผลตอบของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน ในระหว่างท่ีกองทุนดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว 

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

� บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน
เพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
(ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน) โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบแบบปกติครั้งแรก
ในวันทําการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยการประกาศผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ

สั่งซ้ือดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน 
    หน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 

โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับ
ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึน
ไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
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(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์
ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

        2) การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้ว  

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือ
คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีน้ี
ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน และการกําหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึนและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะ
กรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแ์ต่ละแห่งเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(ง)    ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศน้ันหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี. 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทํา
ดังต่อไปน้ี 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคล 
ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจั้กลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสําคัญ 

         3) การหยุดรับคําสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  บริษัทจัดการอาจเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพ่ือ
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์/
เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจน
เป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทําการแรกถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวมเป็นต้นไป  ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งกําหนดวันเริ่มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายัง
กองทุนน้ี สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
(ถ้ามี) ได้ท่ีท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ในวันและเวลาทําการ หรือ
ช่องทางอ่ืน ท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน 
การขายหรือรับซ้ือคืน เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะส่งมอบสําเนา
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
ท้ังน้ี เมื่อบริษัทจัดการได้ทํารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้ 

Q: กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร 
A: ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
ท้ังน้ี การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  
วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พร้อมท้ังลง

ลายมือช่ือผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีกําหนดแก่ 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้อง
ดําเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทําการโอนหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียก
เก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี พร้อมสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน
และผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้อง
สมบูรณ์ ท้ังน้ี ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง 
“สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกช่ือผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืน
หน่วย 
    ลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th หรือท่ีบริษัทจัดการ  

ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 

 
 

Q:  กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั้งท่ีมี

การสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่ง
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันทําการถัดจากวันท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจาก
วันท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อน่ึงเอกสาร
หลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี 
ท้ังน้ี สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบันทึก
รายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันใน
ส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 เพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th 

Q: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ท่ี บริษัทจัดการท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรือ

สํานักงาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000  
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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      การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมน้ี  และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุน  สามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
 
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A:  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด มีจํานวนกองทุน    
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทท้ังหมด 41 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 
60,701,316,067.13 บาท 

รายชื่อกรรมการ 
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์   ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์   กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร    กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์  กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ   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. นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต  สายกํากับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
8. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน   สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและอสังหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
1.  นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวมนชญา รัชตกุล ผู้จัดการกองทุน 
3.  นางสาวนรี พฤกษยาภัย  ผู้จัดการกองทุน 
4.  นายอานุภาพ โฉมศรี ผู้จัดการกองทุน 
5.  นายสมิทธ์ ศักดิ์กําจร ผู้จัดการกองทุน 
6.  นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการกองทุน 
7.  นายสิทธานต์ สุรเดช ผู้จัดการกองทุน 
8.  นางสาวอาทิตยา พิริยโสภากุล ผู้จัดการกองทุน 
9.  นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต สายกํากับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
10. นายเอกลักษณ์ บุญปัญญา ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ  -CFA ระดับ II สมาคมนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ และประกาศนียบัตร สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP 
รุ่น 154/2554  
-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 
Institute  
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

นางสาวมนชญา รัชตกุล -ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ (การจัดการ
ท่ัวไป) Western Illinois University, 
US 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-CISA 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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) 

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

นางสาวนรี  พฤกษยาภัย -ปริญญาโท สาขา International 
Business, Schiller International 
University 
-ปริญญาตรี บริหารธุกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
-บลจ.ธนชาต จํากัด 
-บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด 
-บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด 
-บลจ.อเบอร์ดีน จํากัด 

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย 
ตราสารหน้ี 
-ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย 
ตราสารหน้ี 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่าย 
ตราสารหน้ี 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายสมิทธ์  ศักด์ิกําจร -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
-CISA ระดับ I 

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-เจ้าหน้าท่ีชํานาญการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วน
บุคคล 
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ 

นายอานุภาพ  โฉมศรี -ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเส่ียง 
-เศรษฐกร 

นางสาวเบญจพร  
เลิศเศรษฐศาสตร์ 

-ปริญญาโท การเงิน, Warwick 
Business School 
-ปริญญาโท การบริหารการเงิน, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-CFA 
-FRM 

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

-ผู้จัดการกองทุน  
-ผู้จัดการกองทุน  
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
-นักวิเคราะห์  

นายสิทธานต์ สุรเดช -ปริญญาโท MBA, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ประกาศณียบัตร Financial Risk 
Manager (FRM) 
-CFA ระดับ II 
-CISA ระดับ I 

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุน 
-นักวิเคราะห์ความเส่ียงอาวุโส,  
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   
            ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
           * นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย  
 
 
 

 

Q: ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย 
     หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมท้ัง
ความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน การบริหารงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทําการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบ้ียไดต้ามท่ีกําหนด หรือไม่ครบตามจํานวน
ท่ีได้สัญญาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสม่าํเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาท่ีต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ท้ังน้ี แนวทางการบริหารความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสาร จะข้ึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ 

 
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซ่ึงต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซ่ึงมีผลทําให้ตอบแทนท่ีได้รับมีความผันผวนตาม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซ่ึงอาจจะมีต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการทําธุรกรรมเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว 

 
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

การทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญาก่อนทําสัญญา รวมท้ังติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุน  
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ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 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 ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1  ไม่จํากัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมลีักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น

ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มภีาระผูกพันมภีูมลิําเนาอยูต่่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี ≤ 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มลีักษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังน้ี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน benchmark 

+ 5% 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ี

ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6 
 

ทรัพย์สินดังน้ี 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์

สําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มกีารเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของ 
บริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพยส์ําหรับผูล้งทุน
ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วน ดังน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูกท่ีผู้
ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ัน
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มภีาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ใน

ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี ≤ 

397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไมไ่ด้มลีักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลา่วต้องเป็นบุคคล 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 ท่ีมี

 
รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน benchmark 
+ 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
ตามข้อ 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 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดบั investment 

grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผูม้ีภาระ
ผูกพันมีภูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังน้ี 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจด

ทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพยส์ําหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มกีารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มลีักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี
สํานักงานกําหนด 

6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สาํหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไมร่วมถึงหน่วย private equity ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุท่ีอาจทํา ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน 
SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียน
ซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ี
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
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ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ

การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark 
+ 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี 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) เป็นผู้
ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา 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 ท่ีมเีง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มี

การรับโอนสิทธิเรยีกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไมร่วมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน 
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพยส์ินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุน

สําหรับ MF ท่ัวไป ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหน้ี 
ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังน้ี 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1.1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนสําหรับ MF ท่ัวไป ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพยส์ิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่าํกว่า investment grade หรือไม่มี        
credit rating 

6 derivatives ดังน้ี 
การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ 
product limit 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของ

บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสิน
ทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และใน
กรณี ท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็น
รายครั้ง  เว้นแต่ในกรณี ท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไมม่ี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล ดังน้ี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 

1.–9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดงัน้ี 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
          โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
          (1.1)  มีขนาดเล็ก  
          (1.2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4  หน่วย infra ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง  

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra  
ท่ีออกหน่วยน้ัน  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5  หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน property  
ท่ีออกหน่วยน้ัน  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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1.ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะรายไม่

เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ) 
1.2  ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไม่เกินร้อยละ2.50  

(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะรายไม่
เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ) 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 

(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรบัการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
ท้ังน้ี อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแตล่ะกลุม่หรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ) 

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อัตราตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการได้ 
ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินท้ังหมด 

ของกองทุน 
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี 
2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี  
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์  จ่ายตามจริง 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้  
2.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี 

หมายเหตุ:   
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี และ

ค่าธรรมเนียมในการเรยีกเก็บจากกองทุนท้ังหมดข้างต้น  
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม

โครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
 ท้ังน้ีเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 
4) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 

10.60 บาท ณ วันทําการใด จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวม ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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o บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มรีะบบงานท่ีป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการ และดําเนินการใด ๆ 
ตามท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความ
จําเป็นต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศน้ัน 

o ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้
อ้างอิงในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
โครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน 

o การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า
สํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
 

คําเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 


