
 

 

 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล พรอ็พเพอรต้ี์ 
LH GLOBAL PROPERTY FUND 

(LHPROP-G) 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พรอ็พเพอรต์ี ้
ช่ือโครงการ  (ภาษาองักฤษ) : LH GLOBAL PROPERTY FUND 
ช่ือยอ่ : LHPROP-G 
อายโุครงการ : ไม่ก ำหนด 
วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 24 กนัยำยน 2562 
วนัท่ีเสนอขายครัง้แรก (IPO) : ระหว่ำงวนัที ่21 – 29 ตุลำคม 2562 

 

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

Q:   นโยบายการลงทุน 

A:   ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ ิซึง่กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอืกองทุน B&I Global Real 
Estate Securities Fund (UCITS) Class S (“กองทุนหลัก ”) มีนโยบำยลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่กองทุนหลกัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ใน
ประเทศลกิเตนสไตน์ (Liechtenstein) และอยู่ภำยใต ้UCITS บรหิำรและจดักำรโดย B&I Capital AG  

 กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ลงทุนส่วนใหญ่ในสนิทรพัยอ์สงัหำรมิทรพัยแ์ละ
บริษัทอสงัหำริมทรพัย์ทัว่โลก โดยลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ , สหรำชอำณำจกัร, ฝรัง่เศส, 
เยอรมนี, อติำล,ี ประเทศอื่นๆ ในทวปียุโรป, ญี่ปุ่น, สงิคโปร,์ ฮ่องกงหรอืออสเตรเลยี นอกจำกนี้อำจแสวงหำ
โอกำสกำรลงทุนในตลำดทีพ่ฒันำแลว้เพิม่เตมิทัว่โลก  

 กองทุนหลกัอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) และเพื่อเพิม่
ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 ส่วนที่เหลอืกองทุนจะพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ ในตรำสำรหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ำยเงนิฝำก เงนิฝำก 
ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอื
กำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  หรือ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พรอ็พเพอรต์ี้ อำจพจิำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตำมดุลยพินิจของ
ผูจ้ดักำรกองทุน และเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พรอ็พเพอรต์ี ้ กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse 
repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  รวมถึงอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่
ตรำสำรหนี้ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได้ (non–investment grade) และตรำสำรหนี้ที่
ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
(Unlisted Securities) ทัง้นี้ กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรอืไม่?  อย่างไร?  

A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 700 ลำ้นบำท  และในระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดักำร
ขอสงวนสทิธขิำยหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนโครงกำร และหำกบรษิทั
จดักำรขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่เพิม่อกี 
รอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (green shoe) บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธดิ ำเนินกำรปิดกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุน และด ำเนินกำรจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สุดระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลา
เท่าใด 

A:   1) เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูล้งทุนทีม่กีรอบกำรลงทุนระยะยำวที่ตอ้งกำรลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวำม
หลำกหลำยในวงกวำ้งของหลกัทรพัยอ์สงัหำรมิทรพัยร์ะดบัโลก และมุ่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (Master fund) ที่มีนโยบำยลงทุนในหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย ์โดยผูล้งทุนสำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ อำทคิวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น รวมถงึควำมผนัผวนของมลูค่ำหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลกัได ้

2) ผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศซึ่งเน้นลงทุนใน
หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย์และบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย์และผู้ลงทุนสำมำรถ
ยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศได ้

     3)  ผูล้งทุนทีส่ำมำรถรบัควำมผนัผวนของรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัหรอืกองทุนต่ำงประเทศ
ทีก่องทุนลงทุน ซึง่อำจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ำกว่ำมลูค่ำทีล่งทุนและท ำใหข้ำดทุนได้ 

     4)  ผู้ที่สำมำรถลงทุนในระยะปำนกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวงัผลตอบแทนในระยะยำวจำกกำรลงทุนใน
สนิทรพัยต่์ำงประเทศ 

     5)  ผูล้งทุนทีส่ำมำรถรบัควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปลีย่นได ้เนื่องจำกกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่ำงประเทศดว้ยสกุลเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯ (USD) จงึอำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  1) ควำมผนัผวนทำงด้ำนรำคำของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงควำมผนัผวนของรำค ำ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมต่ำงประเทศลงทุน  
     2) อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ  

Q: กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  ประมำณ 1 ปีนบัจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทนุรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก าหนด : 

• มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ 5,000 บำท  

✓ ช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซือ้ไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรตัง้แต่ เวลำ 8.30-15.30 น.   

โดยกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้ภำยใน
เวลำ 15.30 น. 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง อันได้แก่  
กองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตรำสำรหนี้ระยะสัน้ พลสั 
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สบัเปลี่ยนเขำ้ หรอืกำรขำยหน่วยลงทุนกองทุน
ต้นทำงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) ได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดักำร
อำจก ำหนด หรอืเปลีย่นแปลงรำยชื่อกองทุนตน้ทำงนี้ในภำยหลงัได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำต
เป็นอย่ำงอื่น 

✓ ช่วงภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บริษัทจดักำร หรือ
ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำย
หน่วยลงทุน (วนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน) เวลำ 8.30-14.00 น.   

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็
จ ำนวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้
จะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลงบนดำ้นหลงัของเชค็
เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2) วธิรีบัซือ้คนื  

ข้อก าหนด:  
• มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี5,000 บำท   

• จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนืและจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 500 หน่วย 

✓ กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ(หรอื “แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน”) ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วย
ลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถ
สง่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.30 – 14.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว 
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิัทจดักำร และ/หรอืผู้สนับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน โดยมใิหน้บัรวมวนัหยุดท ำกำรใน
ต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะในท ำนองเดยีวกบัธุรกจิกำร
จดักำรกองทุนรวม ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัช ี

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำกำร
สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1.1) บรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย 
จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวม
ไม่ได้รบัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(1.2) มีค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(1.3) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ 

(2.2)   เมื่อบริษัทจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่นใด  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแลว้ 
หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วนั 
ท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2.3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน 
ก.ล.ต.ว่ำดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุน และกำรก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนียัส ำคญั 
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(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิ
กว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำง เสร ีและท ำให้ไม่
สำมำรถโอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงินจำกหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(2.4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี้ 
1) กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

2) กำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรืออำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

(3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุน 
     เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ

และกำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
อำจประกำศใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in)  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) ไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร (“กองทุนตน้ทำง”) 
มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถอืหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 
กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  กระท ำได้ทุกวนั 
ท ำกำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีที่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอื
หน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท ำกำรซือ้ขำย แมอ้ำจเป็นวนัทีบ่รษิทั
จดักำรก ำหนดให้เป็นวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิัทจัดกำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
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 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่บรษิทั
จดักำรเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอื
ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

Q:  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำ  
หน่วยลงทุน ในกรณี ดงันี้ 
(1)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุ นตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร 

(2)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุน
จะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรอืผู้มเีงนิลงทุนสูง ตำมที่ก ำหนดใน
โครงกำรจดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(3)  กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยำว 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บรษิัทจดักำรหรือนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พร้อมทัง้ลง
ลำยมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชี
กองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร  
เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกที่ได้รบัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้ 
ผู้โอนและผู้รบัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัที่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้รบัค ำขอโอนหน่วย
ลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผู้รบัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้
ผูกพนัข้อ 13 เรื่อง “สทิธิหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วย
ลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและ 
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซต์ (Website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร 
ทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
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Q:     กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ”ี ทุกครัง้ทีม่ ี

กำรสัง่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัสง่
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืให้ผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบนัทกึ
รำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้ 

บริษัทจดักำรและ/หรือนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจ ำก
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื่นใดที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 
5 วนัท ำกำร ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำร และสถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

Q:    ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะ

ไม่นบัคะแนนเสยีงทีเ่กนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
กำรเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกัดกำรถือห น่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซด ์(website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th 

Q:    ผูถื้อหน่วยสามารถรอ้งเรียนผา่นช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการหรอืไม่ อยา่งไร 

 A:   ผูถ้อืหน่วยสำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่ 
- บรษิทัจดักำรทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2150  
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
- ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2299-2186  
 โทรสำร 02 242 3497 และ 02 242 3679 

        กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  ในกรณีที่บรษิัทจดักำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้  และ/หรอืหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยของกองทุนสำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สู่กำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 

  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใต้
กำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 42 กองทุน และมมีลูค่ำสนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 63,546,428,831.21 บำท 

รายช่ือกรรมการ 

1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย ์วนิยัแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสวุรรณำ พุทธประสำท   กรรมกำร 
4. นำงศศธิร พงศธร     กรรมกำร 
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมกำร 
6. นำงระววีรรณ วธันำนุกจิ    กรรมกำร 
7. นำงจนัทนำ กำญจนำคม    กรรมกำร 
8. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำร 
9. นำยหลำย กวง-ฮวั    กรรมกำร 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
4. นำงสำวนศิำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
6. นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ    สำยกำรลงทุน 
7.  นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
8. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ 

อสงัหำรมิทรพัย ์

Q: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 

A: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 

1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3.  นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ กรรมกำร  
4.  นำยอำนุภำพ โฉมศร ี กรรมกำร  
5.  นำยสมทิธ ์ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
6.  นำยสทิธำนต ์สรุเดช กรรมกำร  
7.  นำงสำวนนัทพร วฒันถำวร กรรมกำร  
8.  นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  
9. นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  

 
 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q:  รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุนดงักล่าว 

A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน  

ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

นำยมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP รุน่ 

154/2554  

-TEPCOT รุน่ที ่6 

-ผำ่น CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแหง่

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำรฝำ่ยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและ

ประธำนเจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและ

กรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยกำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยอำวโุส 

ฝำ่ยกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยอำวโุส 

ฝำ่ยตรำสำรหน้ีและกองทุน

ต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยอำวโุส 

ฝำ่ยตรำสำรหน้ี 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส    

ฝำ่ยตรำสำรหน้ี 

นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร ์

(เศรษฐศำสตรธ์รุกจิ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์        

(วศิกรรมทรพัยำกรน ้ำ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยกำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส       

ฝำ่ยตรำสำรทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส   

ฝำ่ยตรำสำรหน้ี 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝำ่ยกำร

ลงทุน 

-นกัวเิครำะห ์ฝำ่ยกำรลงทุน 
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรงุเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรงุเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝำ่ย

คำ้หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำร

กองทุนสว่นบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝำ่ย

จดักำรกองทุนส ำรองเลีย้ง

ชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผำ่น CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝำ่ยบรหิำรควำม

เสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นำยสทิธำนต ์สรุเดช -ปรญิญำโท MBA, คณะ

พำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรบ์ณัฑติ, 

คณะเศรษฐศำสตร ์จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ประกำศณียบตัร Financial Risk 

Manager (FRM) 

-ผำ่น CFA ระดบั II 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บรษิทั เจนเนอรำลี ่ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

-ส ำนักงำนประกนัสงัคม 

 

-บรษิทั ไทยซมัซุงประกนัชวีติ จ ำกดั 

(มหำชน) 

-บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำร, ฝำ่ยลงทุน 

 

-นกัวเิครำะหค์วำมเสีย่ง

อำวโุส, ฝำ่ยลงทุน 

-หวัหน้ำฝำ่ยลงทุน 

 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำร, ทีป่รกึษำ

กำรลงทุน 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำกำรเงนิ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

-ผำ่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส์ 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สำขำกรงุเทพ 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

 

- บลจ.ไทยพำณิชยจ์ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยทุธ,์ ฝำ่ยบรหิำรเงนิ

ส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย ์
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหวำ่งประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผำ่น CFA  

-ผำ่น CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวฒุกิลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝำ่ยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝำ่ย

ตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝำ่ย

ตรำสำรทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์

-วำณิชธนำกร 

 
Q:  รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ของกองทุนน้ี ไดแ้ก่: 
- ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

-  หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ (ถำ้ม)ี 

2)  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

3)  ผูด้แูลผลประโยชน์*   

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

(*นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  
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Q:  ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซต์ ของบรษิทัจดักำร หรอื 
     ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

 

 

 
ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

คอืควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซือ้ขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง: ผู้จดักำรกองทุนจะพิจำรณำคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยกำรวิเครำะห์สถำนะ 
ทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลขำ่วสำรของ 
ผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

 
ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

คอืควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ำมทีก่ ำหนด หรือไม่ครบตำม
จ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหค์ุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร และ
ทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

 
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภำพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท
ลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น กำรเปลีย่นแปลงของ
ปจัจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปจัจยัเหล่ำน้ีอำจมผีลกระทบต่อรำคำ
หน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : บรษิทัจดักำรจะตดิตำมและท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทำงดำ้นปจัจยัพืน้ฐำน สภำวะทำง
เศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในสว่นนี้ 

ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะมกีำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวกบักำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได้ ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนไม่
สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิัทจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไวอ้ย่ำง
ใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์

ซึง่เกดิจำกกำรทีก่องทุนมนีโยบำยมุ่งลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัยเ์พยีงหมวดเดยีว จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำร
ลงทุนมำกกว่ำกองทุนทีม่กีำรกระจำยกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : กองทุนอำจได้รบัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมต่ำงประเทศ
ลงทุน ซึ่งกองทุนรวมต่ำงประเทศมนีโยบำยกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย์เพยีงหมวดเดยีว จงึอำจมี
ควำมเสีย่งและควำมผนัผวนของรำคำสงูกว่ำกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรติดตำมสถำนกำรณ์และวเิครำะห์ปจัจยัที่จะมผีลกระทบต่ออุตสำหกรรม อสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงสม ่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 

 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรงกบั
วนัหยุดท ำกำรของประเทศไทย ท ำให้กองทุนอำจได้รบัช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่
กองทุนลงทุนล่ำชำ้ และสง่ผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนในประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอื   
ชีช้วน/รำยละเอยีดโครงกำร 

 
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึง่ต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งจำก
กำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนที่เพิม่ขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลีย่นอำจท ำใหก้องทุนเสยี
โอกำสในกำรได้รบัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลีย่นมกีำรเปลี่ยนแปลงมกีำรเปลีย่นแปลงในทำงตรงขำ้มกบัที่
กองทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฎบิตัิตำมสญัญำดงักล่ำว 
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : กองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำรพำณิชย์
และจะวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิของคุ่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ตดิตำมวเิครำะหค์วำมเสีย่งในฐำนกำรเงนิของคู่สญัญำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 

 
ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำแลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ำกว่ำ  
2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1  ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผู้รบัฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมี
ลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรที่รฐับำลเป็น
ประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

หรอืไมเ่กนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผูกพนัมภีูมลิ ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ได้รบัอนุญำตให้
ประกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอยีดตำมแบบ 
filing        

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหน้ี ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน และไม่ได้มลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มภีำระผูกพนัตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบนักำรเงนิ  

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  

ไมเ่กนิอตัรำดงัน้ี แล้วแต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนกัของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน
รวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั  

5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ 
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหน้ี > 397 วนันับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงัน้ี 

6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั
ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ  
(แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทุนที่ผูอ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุ  
ทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยใน SET หรอืในตลำด
ซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบรษิทัที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลักทรัพย์ส ำหรับ ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัย ์ต่ำงประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข
เหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือ 
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวำ่ง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซือ้ขำยตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี         

6.4.1  เป็นตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่ผูอ้อก
จดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ใน
ต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ได้รบัอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรำสำร 
Basel III        

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1   ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

 ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

 

รวมกนัไมเ่กนิอตัรำดงัน้ี แลว้แต่อตัรำใด 
จะสงูกวำ่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหน้ี ≤ 397 
วนั นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้  มีลกัษณะตำม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีำระผูกพนัตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3   สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มี
ลกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคล ตำม
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4   ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหน้ี > 397 วนั นบัแต่
วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังน้ี ที่คู่ส ัญญำมี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ ส ำหรับ 
ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไมไ่ดม้ลีกัษณะกระจำย กำรลงทุนใน
กจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเช่ำ 
แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู่ใน ระหว่ำง IPO 
เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
หน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำร
เพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พรอ็พเพอร์ตี ้  17 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.9  หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 2.2 ที่
จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย ์ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด
ซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำร
ซือ้ขำยใน SET หรอืในตลำด ซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจำยกำร
ลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสงัหำริมทรพัย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด และมี
ลกัษณะตำม 6.7.1 

ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 
 
ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิกำรเดยีวกนัหรอื

กำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำในธรุกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
      

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงัน้ี แล้วแต่อตัรำใด
จะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ที่ นิติบุคคล 

ตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคลดงักล่ำว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จำ่ย หรอืคูส่ญัญำ ดงัน้ี 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคูส่ญัญำตำม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีำยโุครงกำร < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน 

- อตัรำขำ้งต้นไมใ่ช้กบั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพำะ MF ทีม่ ี
  อำยโุครงกำร ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
2 
  

ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด ำเนินกำรให้มี

กำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรได ้ตำมวธิกีำรที่กฎหมำยก ำหนด 
หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได ้

2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมกีำรเสนอขำย
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่
ดว้ยกำรขออนุญำต และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหน้ีทีอ่อกใหม)่ 

2.3  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน  
12 เดอืน  

2.4  total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นน้ี 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : อตัรำสว่นกำรลงทุน
ส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตรำสำรหน้ี ตรำสำร
กึง่หน้ีกึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที่ 1.1 : อตัรำส่วนกำร

ลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :อตัรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญำ (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ต ่ ำ ก ว่ ำ  investment grade ห รื อ 
ไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

6 derivatives ดงัน้ี 
6.1  กำรเขำ้ท ำธรุกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 
(hedging) 

ไมเ่กนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขี้อก ำหนดเกี่ยวกบั 
product limit 
ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหน่ึง ทุก MF รวมกนัภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัต้องมีจ ำนวนหุ้น

ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
2 ตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุนตรำสำร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำยหน่ึง 
(ไม่รวมถึงตรำสำรหน้ีภำครฐัไทยหรือตรำ
สำรหน้ีภำครฐัต่ำงประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงนิ (financial liability)* ของ 
ผู้ออกตรำสำรรำยนั ้น ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชลี่ำสุด ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมหีน้ีสนิทำงกำรเงนิ 
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงนิล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหน้ีสนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบั
มูลค่ำหน้ีสนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิล่ำสุดดว้ยกไ็ด้โดยข้อมูลหน้ีสนิ
ทำงกำรเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และ 
ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มหีน้ีสินทำงกำรเงนิตำมที่เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชลี่ำสุด** ใหใ้ช้อตัรำส่วนไม่เกนิ 1 ใน 
3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อน้ีของผู้ออกรำยนัน้
เป็นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหน่ึง ทุก MF รวมกนัภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัต้องมีจ ำนวนหุ้น

ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อน้ีโดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจดักำรของ บลจ. 
รำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำย 
ตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่น
แบบ  filing ในลักษณะ เ ป็น โครงกำร  ( bond issuance program)  
ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

(อตัรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคลตำม 
1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บักำรลงทุนดงัน้ี 

(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน            

(1.1)  มขีนำดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก

หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหน่ึง ทุก MF รวมกนัภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัต้องมีจ ำนวนหุ้น

ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 
5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property  

ที่ออกหน่วยนั ้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 
6 หน่วย private equity ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private 

equity  
 

 

 

1.ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.1  คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

(โดยอำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ
รำยไมเ่ท่ำกนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร) 

1.2  คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50  

(โดยอำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ
รำยไมเ่ท่ำกนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร) 

1.3 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      - ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 

(บริษทัจดักำรอำจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรับกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำร
ของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม
กำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำที่บรษิทั
จดักำรก ำหนด 

ทัง้น้ี อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ
รำยไมเ่ท่ำกนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร) 

1.4 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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2. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการได้ ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด 

ของกองทุน 
2.1 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.500 ต่อปี 
2.2 คำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.100 ต่อปี  
2.3 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.000 ต่อปี 
2.4 คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ จำ่ยตำมจรงิ แต่ไมเ่กนิ 0.535 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้  

2.5 คำ่ใช้จำ่ยอื่น ๆ  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.400 ต่อปี 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ จ่ำยตำมจรงิ 

หมายเหต:ุ  1)   ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ หรอืภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใด (ถ้ำม)ี  
2)  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรทีจ่ะปรบัเพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยขำ้งต้นโดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงกำรจดักำรในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำย 
 ทัง้นี้เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ี่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
3)   ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้ว  ต้องไม่เกนิอตัรำร้อยละ 5.000 ต่อปี  

ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
4)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงไม่สำมำรถ 

ประมำณกำรได ้ทัง้นี้ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวไมร่วมอยู่ในเพดำนขัน้สงูของค่ำธรรมเนียม 
 

 
 
 

▪  บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทั
จดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนรวม  โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ี
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

▪  ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบติัการ และ
ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีบริษทัจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นต้นปฏิบติัตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้ 

▪  ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเกบ็ไว้เป็นข้อมูล
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวน
ส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั หรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรบัซ้ือคืน 

▪  การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า
ส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/

